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 "تعتقل الجئين فلسطينيين اثنين في حلب" داعش"

 
 
 الجئ فلسطيني يقضي في حي جوبر الدمشقي. 

  الجئون من مخيم اليرموك يحملون الحكومة السورية مسؤولية انقطاع المياه
والكهرباء، ويسخطون من صمت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية على 

 .معاناتهم

 قصف يستهدف أحياء متفرقة من مخيم اليرموك بدمشق. 

  وزارة التربية السورية تسمح للطالب المحاصرين في اليرموك بااللتحاق

 .بالتعليم النظامي

  الجيش النظامي يستمر بمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم لليوم
 .على التوالي" 374"
  األونروا تصرف مساعدات مالية لعائالت فلسطينية سورية في لبنان وتستثني

 .اآلالف منهم
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 ضحايا
إثر االشتباكات التي اندلعت بيف الجيش النظامي " قصي أسامة السمماف"قضى الشاب 

ومجموعات مف المعارضة في منطقة جوبر مما يرفع عدد الضحايا الفمسطينييف الذيف قامت 
 .ضحية" 2525"المجموعة بتوثيقيـ إلى 

 
 قصي أسامة السلمان

 آخر التطورات
وابنو " وليد شريح"كاًل مف الالجئيف الفمسطينييف " داعش" اعتقؿ عناصر تنظيـ الدولة اإلسالمية

 ويذكر أف عناصر تنظيـ الدولة ،وذلؾ أثناء توجييـ إلى تركيا، دوف معرفة األسباب" محمد"
اإلسالمية طمبوا مف الركاب الذيف يحمموف الجنسية الفمسطينية أو مف سكاف منطقة النيرب 
النزوؿ مف الحافمة التي كانوا يستقمونيا وقامت باحتجازىـ، ويشار أف مخيـ النيرب يخضع 

 .لسيطرة الجيش السوري النظامي
أما في دمشؽ فقد تعرض مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف لمقصؼ حيث استيدفت مناطؽ 
متفرقة منو بعدد مف القذائؼ فيما لـ ترد أية أنباء عف وقوع ضحايا، إلى ذلؾ يستمر انقطاع 

عمى التوالي في ظؿ غياب تاـ ألي تحرؾ رسمي أو فصائمي " 42"المياه عف المخيـ لميـو 
 .فمسطينيي

مف أبناء " محمد"عّما يعانيو األىالي مف مخاطر في ظؿ غياب المياه، حيث عّبر الالجئ 
المخيـ عف سخطو مف تجاىؿ السمطة والفصائؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية عف معاناتيـ، فقاؿ 

" عمي"ومف جانبو أكد الالجئ " إلى متى ستبقى المنظمة والفصائؿ ساكتيف عف معاناتنا"لمراسمنا 
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لمراسمنا أف حؿ أزمة المياه والكيرباء ىو بيد الحكومة السورية فيي التي تسيطر عمى ضخ المياه 
إف الدولة ىي التي تضخ المياه إلى جميع المناطؽ المجاورة "عمي "والكيرباء في المخيـ وقاؿ 

. "لممخيـ ولو أنيا أرادت أف تعيد المياه والكيرباء إلى المخيـ لفعمت

 
 القصف الذي تعرض له مخيم اليرموك

ومف جانب آخر وافقت وزارة التربية عمى السماح لمطالب الفمسطينييف المتواجديف في مخيـ 
اليرموؾ والذيف لـ يستطيعوا استكماؿ دراستيـ بسبب الحصار بأف يكمموا دراساتيـ وفؽ شروط 
خاصة تتعمؽ باجتياز طالب المراحؿ االنتقالية لفحص سبر معموماتيـ، أما طالب الشيادتيف 

 .اإلعدادية والثانوية فيحؽ ليـ تقديـ االمتحانات الرسمية كطالب أحرار
وعمى صعيد آخر يستمر الجيش النظامي والفصائؿ الفمسطينية الموالية لو بمنع الالجئيف 

عمى التوالي، بالرغـ مف " 374"الفمسطينييف مف سكاف مخيـ الحسينية مف العودة وذلؾ لميـو 
سيطرتيما التامة عمى المخيـ بشكؿ كامؿ ويذكر أف األىالي كانوا قد خرجوا مف مخيميـ بعد 

 .اشتباكات عنيفة دارت بيف الجيش النظامي ومجموعات مف الجيش الحر
بتعبئة بطاقات " األونروا"وفي لبناف قامت قامت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

الصراؼ اآللي الخاصة بالالجئيف الفمسطينييف مف سورية الذيف دونوا معموماتيـ لدى الوكالة 
الجدير ذكره أف األونروا قد قامت بإيقاؼ المساعدات النقدية عف المئات 2014 حزيراف 30حتى 

، حيث أوضحت أف اإلحصاء الذي 2014مف العوائؿ الفمسطينية ابتداءًا مف شير تشريف األوؿ 
قاـ بو موظفوىا مف أجؿ جمع البيانات حوؿ الحالة االجتماعية واإلقتصادية لكؿ عائمة مف 
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" 44000"الالجئيف الفمسطينييف الميجريف مف سورية إلى لبناف خمص إلى أف عددىـ وصؿ إلى 
ألؼ الجئ، واعتبرت األونروا في بيانيا أف " 51"الجئ بعد أف كاف عددىـ قبؿ اإلحصاء 

منيـ مؤىموف لمحصوؿ عمى المساعدات النقدية، ونوىت األونروا بأنو تـ إبالغ % 93.5
العائالت التي ستتأثر بالقرار خالؿ ىذا األسبوع حيث استندت عممية التقييـ عمى معايير 

متعارؼ عمييا دوليًا، وأشارت األونروا إلى أف المعايير األىمية ىذه تنطبؽ عمى المساعدات 
النقدية فقط، وىي لف تؤثر بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى الخدمات األخرى المقدمة مف الوكالة مف 

 .ضمنيا الخدمات الصحية والتعميمية والتي سيستمر كؿ الجئ فمسطيني سوري بالحصوؿ عمييا
 

 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى : مخيم اليرموك •

 يومًا، والماء 555 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر مف 472المخيـ لميـو 
 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار42لػ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي مف العودة إلى منازليـ منذ : مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي374حوالي 

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي مف العودة إلى منازليـ منذ : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي343حوالي 

 يومًا بعد سيطرة 543نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عف المخيـ وغياب تاـ لمخدمات 189حوالي : مخيم درعا •
 .األساسية داخمو

 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبيف مركز المدينة :مخيم خان الشيح •
 ."خاف الشيح- زاكية"باستثناء طريؽ 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عف المخيـ منذ أكثر مف عاـ: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


