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 يوم عمى حصار مخيم اليرموك وسط 400أربع ضحايا فمسطينيين، و "
 "قصف واشتباكات متقطعة

 
 

 

 أربع ضحايا فلسطينيين ثالث منهم تحت التعذيب. 

 بعد يوم من قصفه بالبراميل المتفجرة الحزن والقلق يسودان مخيم خان الشيح. 

 أوضاع إنسانية مزرية يعيشها سكان مخيم العائدين بحمص. 

 السلطات المصرية والجزائرية تحتجزان الجئين فلسطينيين سوريين. 

 
 
 
 

 مخيم اليرموك
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 ضحايا
قضى أربعة الجئيف فمسطينييف في سورية، ثالث منهـ قضوا تحت التعذيب في سجوف النظاـ 

  :السوري، والضحايا هـ
مف أبناء مخيـ خاف الشيح في العقد الثالث مف العمر، وهو معتقؿ منذ " أسامة ماجد فاعور"

مف أبناء مخيـ العائديف بحمص،  (أبو ساطع)حوالي أربعة أشهر، والشاب أحمد سمور الممقب 
، ثالثتهـ قضوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهـ في سجوف النظاـ "محمد عمي البدوي"والشاب 

قضى متأثرًا بجراح أصابته إثر قصؼ سابؽ عمى " محمد فايؽ عمي"السوري، كما قضى الشاب 
 .مخيـ اليرموؾ

 
 أسامة ماجد فاعور

 آخر التطورات
تعرض مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف بدمشؽ لسقوط ثالثة قذائؼ استهدفت مداخؿ المخيـ 

القيادة العامة – بالقرب مف أماكف تمركز حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .يوماً " 400"والمذيف يفرضاف حصارًا مشددًا عمى المخيـ منذ حوالي الػ 

شخصاً  مف أبنائهـ بسبب ذلؾ الحصار وما رافقه مف نقص " 154"يشار أف أهالي المخيـ فقدوا 
في التغذية والرعاية الصحية، إلى ذلؾ اندلعت أمس اشتباكات بيف الكتائب المسمحة داخؿ 

القيادة العامة وذلؾ عند شارع فمسطيف – المخيـ وعناصر مف الجيش النظامي والجبهة الشعبية 
 .وسط أنباء تحدثت عف وقوع ضحايا مف الطرفيف

وفي ريؼ دمشؽ ّخيـ الحزف والقمؽ عمى أرجاء مخيـ خاف الشيح لالجئيف الفمسطينييف بريؼ 
دمشؽ وذلؾ بعد تعرض المخيـ أوؿ أمس لقصؼ عنيؼ بالبراميؿ المتفجرة أدى إلى وقوع ضحية 
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وعشرات الجرحى، إضافة إلى دمار كبير في منازؿ المدنييف، وبشكؿ عاـ يعاني أهالي المخيـ 
 .مف القصؼ المتكرر الذي يستهدؼ مخيمهـ والمناطؽ المجاورة له

أما في حمص فيشتكي أهالي مخيـ العائديف مف أزمات اقتصادية خانقة وذلؾ بسبب الوضع 
األمني المفروض عمى المخيـ حيث تعزؿ حواجز الجيش النظامي المخيـ عف محيطه بحواجز 

تتركز عمى مداخمه إضافة إلى التوتر األمني في المناطؽ المحيطة به، مما أدى إلى انتشار 
البطالة في صفوؼ أهاليه، حيث أصبح اعتمادهـ بشكؿ رئيسي عمى المعونات الغذائية التي 

 .تصمهـ بفترات متباعدة

 
 مخيم حمص

 مصر
تواصؿ السمطات المصرية لميوـ التاسع عمى التوالي احتجاز شابيف مف فمسطينيي سورية، حيث 

قامت في وقت سابؽ باعتقاؿ خمسة عشر الجئاً  فمسطينيًا مف سورية كانوا قد لجأوا إلى غزة 
لعدة أشهر ثـ خرجوا منها إلى مصر بسبب العدواف الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث تـ 

توقيفهـ في مطار القاهرة وتخييرهـ ما بيف اإلعادة إلى قطاع غزة أو الترحيؿ إلى سورية، وبالفعؿ 
الجئاً  إلى سورية، وسط مخاوؼ حقيقة مف ترحيؿ مف تبقى منهـ نظراً  لما في " 13"تـ ترحيؿ 

 ".ؼيوسؼ يوسػ"والشاب " حمزة عيسى"ذلؾ مف مخاطر محتممة عمى حياتهـ، فيما بقي الشاب 
 عائمة فمسطينية سورية وسورية، عبرت إلى قطاع 246 شخص أي نحو 1000يذكر أف حوالي 

 .غزة في ظؿ حكـ الرئيس المصري محمد مرسي، ويتوّزعوف عمى كامؿ القطاع ومدنه ومخيماته
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 الجزائر
لميوـ الثاني في " فادي صباغ " تستمر السمطات الجزائرية باحتجاز الشاب الفمسطيني السوري 

مطار الجزائر، حيث خرج مف مخيـ اليرموؾ هربًا مف القصؼ والحصار متوجهًا إلى لبناف، 
ومنها إلى الجزائر فيما لـ ترد أي معمومات عف مكاف أو ظروؼ اعتقاله حتى اآلف، ويذكر أف 

السمطات الجزائرية كانت قد اعتقمت في وقت سابؽ ثالثة الجئيف فمسطينييف سورييف بتهمة 
 .دخولهـ بجوازات سفر مزوة

 
 مطار الجزائر


