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 "قصف واشتباكات في مخيم اليرموك واستمرار انقطاع المياه عنو"

 
 
 

 
 مقتل أحد عناصر لواء القدس المحسوب على الجيش النظامي. 
  يوماً السلطات اللبنانية تسمح البن متوفى فلسطيني بالدخول إلى 12بعد 

 .أراضيها

  مرور الذكرى السنوية األولى لكارثة غرق أحد مراكب الموت قبالة السواحل
 .اإليطالية

 
 
 
 

 أزمة المياه في مخيم اليرموك
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ضحايا 
من سكان مخيم حندرات أثناء االشتباكات التي تدور رحاىا " أحمد محمود شريح" قضى الشاب

يشار أن الشريح ىو , عمى جبية مخيم حندرات بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي
 .أحد عناصر لواء القدس الفمسطيني الموالي لمجيش النظامي

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لمقصف ظير األمس وذلك بالتزامن مع 
القيادة العامة من جية – اندالع اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

ومجموعات محسوبة عمى المعارضة السورية من جية أخرى, فيما تضاربت األنباء عن الجية 
التي بدأت باطالق النار حيث وردت أنباء تتحدث أن الجيش النظامي ومجموعات الجبية 

القيادة العامة قد بادرت بإطالق النار عمى جموع األىالي الذين كان ينتظرون دروىم – الشعبية 
بالحصول عمى المساعدات ما أدى إلى توقف توزيع المساعدات عمى األىالي, بعد استيداف 

 أما من الجانب المعيشي فيستمر انقطاع مياه الشرب عن المخيم ,ساحة الريجة بإحدى القذائف
عمى التوالي وسط صعوبات بالغة تواجو األىالي المحاصرين في تأمين المياه حيث " 33"لميوم 

. يضطرون إلى تعبئة المياه ونقميا بطرق بدائية من المناطق المجاورة

 
 القصف عمى مخيم اليرموك

والذي قامت " محمد رمضان"وعمى صعيد آخر سمحت السمطات المبنانية اليوم بدخول ابن الفقيد 
 يومًا وذلك بسبب عدم تمكن ابنو من العودة 13إحدى المشافي المبنانية باحتجاز جثمانو طيمة 
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إلى لبنان بعد أن توجيو ألداء االمتحانات الرسمية في سورية, ويأتي سماح السمطات المبنانية 
لالبن بالدخول بعد تفاعل ومتابعة من قبل لجنة فمسطينيي سورية في لبنان ومكتب شؤون 

الالجئين التابع لحركة حماس والمذان قاما بمساعدة ابن المتوفى في إنياء اإلجراءات المتعمقة 
بدفن الفقيد, ويشار أن مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية كانت قد وثّقت في تقرير نشرتو 
سابقًا عددًا من االنتياكات التي مارستيا السمطات المبنانية تجاه الالجئين الفمسطينيين السوريين 

المتواجدين فييا, والتي تراوحت بين منعيم من دخول األراضي المبنانية بالرغم من امتالكيم 
. لألوراق المطموبة, إضافة إلى ترحيل واعتقال آخرين بينيم أطفال

وفي سياق آخر صادف األمس الذكرى السنوية األولى لكارثة انقالب المركب الذي يقل 
المالطية –فمسطنيين سوريين وسوريين الجئين من سورية إلى أوروبا قبالة السواحل االيطالية 

, والذي راح ضيحتو المئات من الالجئين بين غريق 2013تشرين األول –  أكتوبر 11بتاريخ 
ومفقود, وبمناسبة تمك الذكرى الحزينة قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بإصدار 

تعرض فيو أىم حوادث غرق الالجئين " وطن في قاع البحر" تقرير توثيقيا يحمل عنوان 
"  م2014-2013الفمسطينيين في البحر األبيض المتوسط خالل الفترة الممتدة بين صيفي 

 عمى 2014أيمول –  سبتمبر 6 و2013تشرين األول – أكتوبر 11بالعموم وحادثتي 
. الخصوص

 
 قوارب الموت

:  يمكنم االطالع عمى التقرير عبر الرابط التالي
http://www.actionpal.org/phocadownloadpap/12.pdf 

 

http://www.actionpal.org/phocadownloadpap/12.pdf
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 حال المخيمات الفمسطينية في سورية
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى :مخيم اليرموك •

 يومًا, والماء لـ 546 عمى التوالي, وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 465المخيم لميوم 
.  ضحية155:  يومًا عمى التوالي, عدد ضحايا الحصار33

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ :مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي365حوالي 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ :مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي335حوالي 

 يومًا بعد سيطرت 534 نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي :مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عميو

 . الوضع ىادئ نسبيًا مع استمرار االزمات االقتصادية:مخيم جرمانا •
 حالة من اليدوء تسود المخيم مع انتشار العديد من حواجز :مخيم السيدة زينب •

. الجيش النظامي فيو وعند محيطو
 استمرار انقطاع جميع الطرق مع نقص في الخدمات الطبية :مخيم خان الشيح •

 .والمواد الغذائية
 حالة من التوتر إثر استيداف المخيم بقذائف الياون قبل أيام :مخيم خان دنون •

إضافة إلى اكتظاظ المخيم ونقص بالخدمات األساسية ومضايقات من حواجز 
. النظام

تام لمخدمات   يوما النقطاع المياه عن المخيم وغياب180 حوالي :مخيم درعا •
. األساسية داخمو, ونزوح المئات من عوائمو بسبب القصف واالشتباكات المتكررة

 انتشار لعناصر لواء القدس المحسوب عمى النظام واستمرار األزمات :مخيم النيرب •
 .المعيشية فيو

.  انتشار البطالة وصعوبة حركة األىالي بسبب انتشار الحواجز األمنية:مخيم الرمل •
 الوضع ىادئ ومعاناة األىالي من ارتفاع األسعار وانتشار :مخيم العائدين بحماة •

 .البطالة
 استمرار نزوح الشباب عن المخيم واستمرار األزمات :مخيم العائدين حمص •

 .المعيشية فيو


