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حالة من الترقب يعيشها سكان مخيم اليرموك بانتظار تطبيق بنود االتفاق الذي "
 "يفضي بفك الحصار عن مخيمهم

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 قصف على مخيم حندرات. 

  برام هللا تنفي حدوث أي انتهاكات بيان رسمي للسفارة المصرية
بحق فلسطينيي سورية المعتقلين، ومجموعة العمل من أجل 

 .فلسطينيي سورية تطالب بتحقيق محايد
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح، وهو في العقد الثالث من العمر، قضى " مالك الحاج علي"الشاب 

 .األونرواجراء األحداث الدائرة في سورية، يذكر أن الضحية أحد موظفي 
 

 مخيم حندرات
أورد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم حندرات في حلب للقصف وسقوط قذيفة داخل 

وقوع إصابات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر المقبرة لم تسفر عن 
والجيش النظامي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى نزوح معظم العائالت 

 .عنه
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن هدوًء نسبيًا ساد حارات وأزقة مخيم اليرموك، إلى ذلك ال يزال 

ن المخيم ينتظرون تطبيق بنود االتفاق من أجل فك الحصار المفروض على المخيم لليوم سكا
على التوالي ما سبب تدهور األوضاع اإلنسانية فيه، إلى ذلك أظهر شريط فيديو بثته  041

مواقع التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار المخيم عدد من أهالي المخيم يتجمهرون أمام 
ي ن جهة ساحة الريجة للمطالبة باإلسراع بفك الحصار عن المخيم وعودة األهالمدخل المخيم م

 .إليه وخروج كافة المسلحين منه
ومن جهة أخرى وصلت أنباء لمجموعة العمل تؤكد انسحاب كتيبة ابن تيمية التابعة لمجموعات 

خيم اليرموك، الجيش الحر بشكل كامل من مخيم اليرموك وذلك تنفيذًا لبنود مبادرة حل أزمة م
زالة السواتر الترابية ال تزال مستمرة وذلك  ونوه المراسل بأن حمالت تنظيف شوارع المخيم وا 

 .تنفيذًا لباقي بنود المبادرةو  تمهيدًا لدخول األهالي
 

 مخيم العائدين حمص
حالة من الهدوء النسبي تشهده حارات وأزقة مخيم العائدين بحمص، تخلله سماع أصوات 

قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة القصف على المناطق المجاورة له، ومن الجانب انفجارات 
االقتصادي ال يزال ارتفاع األسعار يشكل هاجسًا لدى األهالي الذين يعانون من البطالة جراء 

 .التدهور األمني الذي تشهده سورية
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 مخيم العائدين حماة
المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم  يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدهور األوضاع

أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من 
صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في 

 .سورية
 

 مخيم خان الشيح
ن مخيم خان الشيح يشتكون من الحصار المفروض عليهم ذكر مراسل مجموعة العمل بأن سكا

التابع للجيش النظامي والذي أدى إلى أزمات إنسانية خانقة ونقص شديد في  86من قبل حاجز 
المواد الغذائية واألدوية، ومن جهة أخرى قام كادر من شباب الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 

ت لعمال صيانة الكهرباء في المخيم لشكرهم على بإجراء زيارا, الفلسطيني في مخيم خان الشيح
 .ر الكهربائي لجميع مناطق المخيمجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إيصال التيا

 
 مخيم خان الشيحعمال صيانة الكهرباء في لزيارات 

 :اعتقال
محمود "و" جميل الريحاوي: "األمن السوري يعتقل عدد من أنباء مخيم العائدين حماة وهم -

 .وذلك خالل عمليات مداهمة منزلهما في المخيم" جمعة
، وذلك أثناء سفره من المخيم الى جامعة "محمد خالد المحمود"كما قام باعتقال الشاب  -

 .حمص
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 :لبنان
مجموعة بيسان بمخيم البداوي في  -قامت كشافة اإلسراء " نمسح دمعة نرسم بسمة"تحت عنوان 

الالجئين الفلسطينيين من سوريا، حيث تضمن النشاط فقرات رياضية لبنان بنشاط خاص ألبناء 
وزيع جوائز وترفيهية متنوعة، وذلك بهدف التخفيف من آالمهم ومصابهم، وفي ختام النشاط تم ت

 .وهدايا على الفائزين
 

 :السلطة الفلسطينية
وث تحرش جنسي بيانان رسميان لسفارة فلسطين في القاهرة، وسفارة مصر برام هللا ينفيان حد

بالسجينات الفلسطينيات والسوريات في سجون اإلسكندرية، وكالهما يعزو النفي لتحقيق أجرته 
قد أدانت بشدة " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"مديرية أمن اإلسكندرية، هذا وكانت 

سجون المصرية االنتهاكات الصارخة للقيم اإلنسانية والقانونية التي تمارس في ال"ما وصفته بـ 
 ".ضد النساء الفلسطينيات الالتي فررن مع عائالتهن من الحرب في سورية

تحرش جنسي "وأشارت في تقرير صادر عنها نهاية الشهر الماضي إلى وجود ما اسمته عمليات 
من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم، وبعلم المسؤولين عنهم، بحق المعتقالت " ممنهج

 .ينيات السورياتالالجئات الفلسط
، كما "انتهاك للقيم األخالقية لمجتمع مثل مصر وفلسطين"واعتبرت المجموعة أن هذه التصرفات 

 698أدانت تجاهل السفارة الفلسطينية في القاهرة العتقال السلطات المصرية ما يقرب من 
رف إنساني في أسوء ظ"معتقاًل فلسطينيًا فروا من سورية، وانتهى األمر بهم إلى سجون مصر 

 ".ممكن أن يعيشه المرء
وتطالب مجموعة العمل بتحقيق محايد حول الموضوع، وتدعو الصليب األحمر لزيارة المعتقلين، 
فيما تساءلت المجموعة عن السبب الجنائي لالعتقال أصاًل مؤكدة أن تهمة محاولة الهجرة غير 

مة على الالجئين الذين يتحتم الشرعية تعطي دلياًل إضافيًا حول التضييق الحاصل من الحكو 
على لسان " حماس"وفي السياق ذاته طالبت حركة  ,رعايتهم من قبل الحكومة وفقًا للقانون الدولي

عضو مكتبها السياسي عزت الرشق السلطات المصرية بتوضيح األنباء التي تتحدث عن حاالت 
المعتقالت في السجون المصرية تحّرش جنسي وانتهاك أعراض الالجئات الفلسطينيات السوريات 

 .بطريقة غير شرعية( مصر)بحجة نية مغادرة البالد 
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إلى إطالق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين السوريين في مصر، كما " حماس"ودعا القيادي في 
بالتحقيق ومحاسبة كل من يثبت توّرطه بجريمة هتك أعراض حرائرنا في السجون "طالب 
 .رهعلى حد تعبي ،"المصرية


