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أربعة فمسطينيين جدد ينضمون إلى قائمة الضحايا في سورية بسبب القصف والحصار "
 "والتعذيب

 

 
 
 

 قصف ٌستهدف مخٌم الٌرموك ومحٌط مخٌم خان الشٌح. 

 فلسطٌنٌو سورٌة فً لبنان ٌعتصمون أمام مكتب األونروا فً مخٌم البداوي. 

 "ٌستمر بإضرابه عن الطعام للٌوم السابع على التوالً" راكان حسٌن. 

 أنباء عن اتفاق مصالحة جدٌد فً مخٌم الٌرموك. 

 
 
 
 

  من ضحايا الحصار عمى مخيم اليرموكجمعة صالح سيف
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 ضحايا
 "عامًا قضى إثر انعدام الرعاية الطبية ونقص الدواء الناجم " 75" "جمعة صالح سيف

 .عن استمرار الحصار المفروض عمى مخيم اليرموك
 "من أبناء مخيم اليرموك قضى تحت التعذيب في سجون األمن " رامي سميمان السيمي

 .السوري
 "من أىالي مخيم خان الشيح قضى في دمشق وذلك بعد اختطافو من قبل " عمار عمي

 .جية مجيولة
 "من أىالي مخيم حندرات قضى إثر االشتباكات في منطقة الزىراء " أحمد محمد رزق اهلل

 .من المجان الشعبية التابعة لمجيش النظامي" رزق اهلل" بحمب، يذكر أن

 
 عمار عمي

 آخر التطورات
تعرضت مناطق متفرقة من مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لمقصف بقذائف الياون، 
إلى ذلك ال يزال الحصار المشدد المفروض عمى المخيم مستمرًا منذ أكثر من أحد عشر شيرًا 

حيث يعاني من نقص حاد بالمواد الطبية مما أدى إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم 
جمعة صالح "عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا، ويذكر أن المسن 

قضى داخل المخيم يوم أمس بسبب نقص الرعاية الصحية في المخيم مما رفع عدد " سيف
 ضحية، ومن جانب آخر سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات 150ضحايا الحصار إلى 
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القيادة العامة بعودة عدد من طالب المخيم الذين كانوا يؤدون امتحاناتيم – الجبية الشعبية 
 وفي سياق متصل وردت أنباء لمجموعة العمل ،الرسمية خارج المخيم إضافة إلى بضع عائالت

تفيد بأن مبادرة جديدة تم اإلتفاق عمييا بين الكتائب المسمحة داخل المخيم والنظام السوري، 
لتحييد مخيم اليرموك عن الصراع الدائر في سورية، حيث تحدثت األنباء عن أنو تم اإلتفاق 

لغاء الفقرة الخاصة بتسوية أوضاع المسمحين  عمى إدخال المساعدات الغذائية إلى داخل المخيم وا 
التي وردت في المبادرات السابقة عمى أن تتم التسوية في حال تم اإلتفاق عمييا بمعزل عن 

الفصائل الفمسطينية، وأنو تم اإلتفاق عمى فك الحصار عن اليرموك وفتح الطريق أمام دخول 
ليو وعودة سكانو إليو، واإلفراج عن المعتقمين الفمسطينيين في سجون  وخروج األىالي منو وا 

. حسب ما نصت عميو المبادرة- النظام السوري

 
مخيم اليرموك  وبعض العائالت إلىعودة عدد من طالب 

 
أما في ريف دمشق فقد شيد مخيم خان الشيح حالة من اليدوء الحذر تخممو تحميق لمطيران 

الحربي في سمائو متزامنًا مع انقطاع لمتيار الكيربائي عن منازل المخيم، حيث سمعت أصوات 
. انفجارات متقطعة مصدرىا المزارع المحيطة بالمخيم

ويذكر أن المخيم والمناطق المحيطة بو تشيد توترًا ممحوظًا في األيام الماضية مما أدى إلى 
 .استمرار انقطاع الطرق الواصمة بين المخيم ومركز المدينة
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 لبنان
اعتصم عدد من الالجئين الفمسطينيين، القادمين من سورية إلى لبنان أمام مكتب مدير خدمات 

في مخيم البداوي بمدينة طرابمس، وذلك احتجاجًا عمى القرارات التي أصدرتيا الحكومة  "األونروا"
المبنانية والتي تقضي بمنع دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى األراضي المبنانية إال 
يقاف تجديد إقاماتيم، كما طالب المعتصمون بإيجاد حمول  بموجب تأشيرة وموافقة مسبقة، وا 

وبدائل لذلك الوضع، وفي ختام االعتصام قدم المعتصمون، مذكرة بمطالبيم إلى مدير مكتب 
 .في المخيم" األونروا"خدمات 

 
 في مخيم البداوي األونروا أمام مكتب مدير خدماتمن اإلعتصام 

 
 هنغاريا

إضرابو عن الطعام لميوم السابع عمى التوالي، وذلك " راكان حسين"يستمر الالجئ الفمسطيني 
احتجاجًا عمى عرقمة السمطات الينغارية لم شممو بأبنائو بحجة عدم االعتراف بوثائق سفرىم، 

بممثل مكتب دائرة اليجرة الينغارية وذلك لإلطالع عمى " راكان"وفي آخر التطورات التقى 
رفض ذلك وأصر " راكان  " أوضاعو ومعاناتو،وقدم لو ورقة وطمب منو التوقيع عمييا، إال أن
. عمى عرضيا عمى محاميو الذي قمل من أىمية مضمون الورقة

ومن جية أخرى وفي محاولة لتفعيل قضية الالجئ راكان عمى أكثر من صعيد تم إجراء إتصال 
ىاتفي من قبل ممثل عن الجالية الفمسطينية في النروج السيد حسين عوض بالسفيرة الفمسطينية 

التي وعدت بدورىا بذل قصارى جيدىا من أجل حل ىذه القضية وتقديم كل " ماري انطوانيت"
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راكان "المساعدات ألوالده لحين لقائيم مع أبييم، يذكر أن السفيرة الفمسطينية في ىنغاريا ناشدت 
 .وقف إضرابو عن الطعام" حسين

 
راكان حسين 

 لجان عمل أهمي
قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني سماًل غذائية لمطالب الذين سمح ليم بالعودة إلى 

.  االمتحانات الرسميةأداءمخيم اليرموك، وذلك بعد انتيائيم من 

 
 توزيع السمل الغذائية في مخيم اليرموك


