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 "ية بينهم شقيقان تحت التعذيبر خمس ضحايا فلسطينيين قضوا في سو "

 
 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك. 

 قصف مدفعي وتمشيط للجيش السوري في محيط مخيم خان الشيح. 

  اإلغاثية ألهالي مخيم اليرموكمؤسسة ثمار تستمر بتقديم خدماتها. 

  األوروبية تختتم حملتها الثالثة عشر لعون منكوبي سورية" الوفاء"حملة. 

  األمن السوري يفرج عن الجئَين من أبناء مخيم العائدين بحمص وآخر من مخيم خان
 .دنون بريف دمشق

 ن منذ عقب المناشدات الجيش اللبناني يطلق سراح الفلسطينيين السوريين المحتجزي
 .يومين في طرابلس

 اعتصام في طرابلس اللبنانية ضد تقليصات األونروا لخدماتها. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك شارع العروبة تحت " إبراهيم وأيمن خزاعي"قضى كل من الشقيقين 

التعذيب في سجون النظام السوري وذلك بعد اعتقالهما منذ حوالي أكثر من عام ونصف، مما 
صائيات ضحايا التعذيب التي وثّقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى يرفع اح

 .ضحية فلسطينية" 014"

 
 "إبراهيم وأيمن خزاعي"الشقيقين 

من أبناء مخيم جرمانا، وذلك جراء " منى فتحي شحادة" في حين قضت الالجئة الفلسطينية
المعارضة السورية على مناطق متفرقة من إصابتها بشظايا القذائف التي أطلقتها مجموعات 

 .العاصمة دمشق
من أبناء مخيم اليرموك في يلدا، إثر استهدافه " محمود شموط"لفلسطيني كما قضى الشاب ا

برصاصة قناصة من قبل عناصر جبهة النصرة المتمركزين في األبنية المقابلة لبلدة يلدا 
الذين قضوا في وقت سابق على يد عناصر المحاذية للمخيم، وهو الخامس من أفراد عائلته 

 .الجيش السوري ومجموعاته الموالية من بينهم والد الضحية

 
 محمود شموط
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خالل مشاركته القتال في صفوف " إيهاب أحمد المزعل"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
السوري مجموعات المعارضة المسلحة، وذلك بعد محاولتهم اقتحام ثكنة الحبوب التابعة للجيش 

 ".عاصفة الجنوب"في درعا ضمن ما أطلقت عليه مجموعات المعارضة معركة 
 

 التطورات آخر
تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة منه، 
اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات وصفت بالعنيفة بين الجيش 

القيادة العامة من جهة، ومجموعات محسوبة على  –الجبهة الشعبية النظامي ومجموعات 
تنظيمي النصرة وداعش من جهة أخرى، حيث دارت تلك االشتباكات على عدة محاور بالقرب 

 .من ثانوية اليرموك
الجدير بالذكر أن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية يفرضان حصارًا مشددًا على 

ازدادت  ،يومًا، مما أسفر عن أوضاع معيشية غاية بالقسوة( 777)ثر من مخيم اليرموك منذ أك
 .إبريل الماضي –داعش للمخيم منذ مطلع نيسان  –تأزمًا بعد اقتحام تنظيم الدولة 

وفي ريف دمشق سقطت قذيفة هاون يوم أمس على محيط شارع السعيد في القسم الغربي من 
يطة بالمخيم لقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات مخيم خان الشيح، كما تعرضت المزارع المح

بالرشاشات الثقيلة المتواجدة ( زاكية_ خان الشيح )حيث تم استهداف الطريق الواصل بين .الثقيلة
، وهو المنفذ الوحيد ألبناء المخيم الذي يربط المخيم "137الفوج "داخل موقع الجيش السوري في 

اد الغذائية والطبية وغيرها، ولقد سقط على هذا بالعاصمة دمشق، ومن خالله يتم إدخال المو 
 .الطريق العديد من الضحايا جراء قصفه وقنصه

 
 مخيم خان الشيح
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وفي سياق مختلف واصلت مؤسسة ثمار الخيرية عملها اإلغاثي وتقديم المساعدات الغذائية 
المجاورة للمخيم، ألهالي مخيم اليرموك المحاصرين والنازحين إلى مناطق يلدا ببيال بيت سحم 

كما تقوم بتوزيع مياه الشرب على سكان اليرموك المحاصرين، وذلك بسبب استمرار انقطاع 
 .يومًا على التوالي( 331)المياه عن جميع حارات ومنازل المخيم منذ 

األوروبية زيارتها الثالثة عشرة إلى داخل األراضي السورية، حيث " الوفاء"فيما أنهت حملة 
 .طرد غذائي على أهل سكان مخيم اليرموك المنكوب 7444زيع ما يقارب الـ نجحت في تو 

 
 مخيم اليرموكتوزيع المساعدات على أهالي 

في غضون ذلك أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الجَئين فلسطينيين من مخيم العائدين في 
أبو " إسماعيل عمرمحمد "الالجئ : ان دنون بريف دمشق وهمحمص، والجئ آخر من مخيم خ

عمر من أبناء مخيم العائدين، وتم اإلفراج عنه من سجن حمص المركزي بعد اعتقال دام قرابة 
أيمن "الالجئ و  من أهالي قرية الشجرة في فلسطين أشهر، وهو في العقد الخامس من العمر، 3

و في بداية أبو محمد من أبناء مخيم العائدين، بعد اعتقال دام خمسة أيام، وه" محمد خطاب
العقد السادس من العمر، من أهالي قرية عين الزيتون في فلسطين، يشار أنه برتبة مقدم في 

 .األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام هللا
من أبناء " محمد فتحي عبد العال" في حين أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني

 .ك بعد اعتقال دام عامًا كامالً مخيم خان دنون بريف دمشق، وذل
 

 لبنان
المؤسسات و  بعد المناشدات التي أطلقها ذوو العائالت الفلسطينية السورية للجهات المعنية

اإلنسانية والفلسطينية للتدخل من أجل إطالق سراح عائالتهم التي قام الجيش اللبناني باعتقالهم 
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مدينة صور، أطلق الجيش اللبناني سراح تلك منذ يومين أثناء عودتهم من مدينة طرابلس إلى 
فردًا، يشار أن اإلفراج عنهم جاء كثمرة للجهود  74العائالت الفلسطينية السورية المكونة من 

شاهد، والتي التقت مع ذويي العائالت -التي قامت بها المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان
 .ونقلت خبر احتجازهم ومناشداتهم

فذ الالجئون الفلسطينيون في لبنان اعتصامًا أمام المركز الرئيسي لوكالة وفي سياق مختلف ن
ذلك احتجاجًا على تقليص األونروا لخدماتها لالجئين و  االونروا في مدينة طرابلس شمال لبنان،

الفلسطينيين في مناطقها الخمسة، ورفضًا لسياسة االونروا الساعية إلى تأجيل العام الدراسي 
 .ن الموظفينوقطع الرواتب ع

 
وأكد الالجئون في االعتصام الذي نظمه اتحاد العاملين في األونروا وشاركت لجنة فلسطيني 
سورية في لبنان بمخيم نهر البارد على أن فلسطينيي سورية ولبنان هم في خندق واحد 

 .والمتضرر من تأجيل المدارس هم أبناء الشعب الالجئين
سيتبعه إغالق لمراكز التدريب المهني، وبالتالي هذه كما شددوا على أن إغالق المدارس 

الخطوات ستقضي على أمال ومستقبل جيل بأكمله من أبناء الالجئين الفلسطينيين الذين ُيعول 
عليهم في مسيرة العودة والتحرير، مشيرين إلى أن هذا التصرف والقرار يعتبر من الخطوط 

 .ون فيهاالحمر التي ال يمكن تجاوزها وتمريرها والتها
 

 1122/ أغسطس  -آب / 21فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 0,5444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 1,5,44) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 
 .,741لغاية يوليو 
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 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 331)يومًا، والماء لـ ( 101)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 777)لليوم 
 .ضحية( 177)دد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، ع

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 0,7)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 033)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 130)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 071)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .يهااستمرار األزمات االقتصادية ف
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


