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السمطات المصرية تمنع الجئًا فمسطينيًا قادمًا من سورية دخول أراضيها "
 "وتعيده عمى نفس الطائرة التي وصل بها

 
 

 سبعة شهداء فلسطٌنٌٌن فً سورٌة. 

  بٌان صادر عن الشـــــباب الناشـــط علـــى األرض فً مخٌـــم
الٌــرمــوك ٌستغرب دعوة بعض الفصائل الفلسطٌنٌة لألهالً 

-3-22لالعتصام أمام جامع البشٌر والدخول للمخٌم ٌوم الجمعة 
2013. 

 قصف على مخٌم الٌرموك السبٌنة والحسٌنٌة .

  تطالب عناصر الجبهة الشعبٌة لتحرٌر " أحمد جربوع"عائلة الشاب
. القٌادة العامة واألمن السوري بإطالق سراحه– فلسطٌن 
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:  شهداء
فمسطيني الجنسية من سكان حي الفحامة في مدينة  ( عاما25) "سالم زىير بياعة"الشييد . 1

. إلكتروندمشق، استشيد تحت التعذيب بعد شير من اعتقالو، يشار أن الشييد ىو خريج معيد 
فمسطيني الجنسية، طالب في قسم المغة االنكميزية من  ( عاما21)" سمير زىير بياعة"الشييد . 2

. سكان حي الفحامة في مدينة دمشق، استشيد تحت التعذيب بعد شير من اعتقالو
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيد بعد تعرضو " باسل عبود" الشييد. 3

. لمتعذيب عمى يد مجموعات من الجيش الحر تابعة لمواء الحجر األسود
من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد متأثراً  بجراحو " محمد خميل قاسم" الشييد. 4

. إثر أصابتو بشظايا قذيفة سقطت منذ يومين بالقرب من جامع فمسطين
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، عثر عميو مقتواًل بظروف " وسيم الريان" الشييد. 5

. غامضة في أحد شوارع حي العروبة
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم السبينة، استشيد إثر سقوط " مروان صالح حميد" الشييد. 6

. القذائف عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، " حسان محي الدين مطر" الشييد. 7

. استشيد جراء التعذيب في سجون النظام السوري
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 قاسم خميل محمد لشهيد     اريان محمد وسيم الشهيد
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 بياعة وسمير بياعة سالم الشهيدين

 مخيم اليرموك
في مخيم اليرموك يؤكد تعرض المخيم لمقصف وسقوط عدد من " مجموعة العمل"مراسل 

القذائف، منيا قذيفة سقطت في حي التقدم امتداد شارع الثالثين جادات بئر السبع وأخرى بشارع 
جالل كعوش بالقرب من ثانوية اليرموك لإلناث دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جانب 
آخر وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بحدوث اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لمجيش الحر 

وذلك عمى خمفية قيام لواء الحجر  (لواء الحجر األسود وعناصر الجيش الحر في مخيم اليرموك)
. األسود بتعذيب الفمسطيني باسل عبود حتى الموت

كما وصل لمجموعة العمل بيانًا صادرًا عن الشـــــباب الناشـــط عمـــى األرض في مخيـــم اليــرمــوك 
يتضمن ردًا عمى دعوة بعض الفصائل الفمسطينية الداعية إلى االعتصام أمام جامع البشير 

، حيث تضمن البيان العديد من التساؤالت 2013-3-22والدخول إلى المخيم الجمعة 
واالستفسارات حول ماىية ىذه الدعوة والجية التي تقف وراءىا، كما طالب الداعين ليذا 

االعتصام الكشف عن الضمانات التي حصموا عمييا سواء من الجيش النظامي أو مجموعات 
الجيش الحر ليطالبوا األىالي باالعتصام في منطقة مقنوصة ومعروفة بأنيا خط اشتباك، كما 

تساءل الشباب الناشط عمى األرض في مخيم اليرموك عن الوضع األمني في المخيم ومن 
سيتواله بعد دخول األىالي إليو، واستغرب البيان صمت الفصائل الفمسطينية طوال األحداث وعدم 

 ألف مدني في المخيم من قبل الجيش النظامي، 150إدانتيا لمحصار المفروض عمى أكثر من 
. ووقوفيا عاجزة عن إدخال المواد الغذائية واإلغاثية والدقيق إليو

وعبر الشباب الناشط في ختام بيانيم عن تأيدىم ودعميم لعودة سكان المخيم إليو ولكنيم 
يرفضون تمبية مثل ىذه الدعوات المشبوىة والغوغائية التي قد تودي بحياة الكثير من أبناء المخيم 
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في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية من طرفي النزاع، ودعا البيان جميع أىالي اليرموك لمعودة 
. إلى المخيم بشكل فردي كعائالت وعمى مسؤوليتيم الشخصية

أما عمى صعيد العمل واإلغاثي قامت مجموعة من المتطوعين في مخيم اليرموك ومتطوعي 
الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بصيانة عامة ألسالك الكيرباء في إحدى حارات المخيم 

. بعد تضررىا جراء القصف عميو
 سمة غذائية في 300وفي السياق عينيو قام اتحاد المؤسسات اإلغاثية في مخيم اليرموك بتوزيع 

. المخيم ومحيطو مقدمة من التجمع األىمي الفمسطيني
أما عمى صعيد العمل واإلغاثي قام الفريق التطوعي في ىيئة فمسطين الخيرية، بإصالح خط 

في مخيم اليرموك، خمف شارع المدارس،  (5)المياه المكسور في حارة الكرامة بحي حطين جادة 
كخطوة أولى نحو تنفيذ مشروع إصالح خطوط المياه المعطمة في المخيم، كما قامت مجموعة 
أخرى من المتطوعين في مخيم اليرموك ومتطوعي الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني 
بصيانة عامة ألسالك الكيرباء في إحدى حارات المخيم بعد تضررىا جراء القصف الذي 

 .تعرضت لو
 سمة غذائية في 300وفي السياق عينيو قام اتحاد المؤسسات اإلغاثية في مخيم اليرموك بتوزيع 

 . المخيم ومحيطو مقدمة من التجمع األىمي الفمسطيني

 
 الكهرباء ألسالك عامة بصيانة يقومون اليرموك مخيم في متطوعين

 مخيم السبينة
بتجدد القصف عمى مخيم السبينة وسقوط عدد من القذائف تركزت " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

عمى مدارس األونروا والمناطق المحيطة بو، ألحقت أضرار مادية كبيرة بالمكان، أما عمى 
الصعيد المعاشي ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت 
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عن المخيم لمدة طويمة، كما يشتكي السكان من شح المواد الغذائية والمحروقات واألدوية بسبب 
. الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم

 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم الحسينية نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدد 
من القذائف في محيط جامع السيدة عائشة لم ينجم عنيا وقوع إصابات، ومن جانب آخر أشار 

مراسمنا أن سكان المخيم يعيشون في ظالم دامس وذلك بسبب انقطاع التيار الكيربائي عن 
معظم مناطق المخيم جراء سقوط قذيفة يوم أمس عمى خزان الكيرباء، وفي سياق متصل ال زال 
السكان يشتكون من المعاممة السيئة التي يتصرفيا عناصر حاجز السكة التابع لمجيش النظامي 

اتجاىيم، ومن الحصار الخانق الذي أدى إلى شح في المواد الغذائية والخضار والخبز 
. والمحروقات

 مخيم خان الشيح

 ضخمة أرجاء مخيم خان الشيح مما سبب حالة من اليمع والخوف لدى أبناء إنفجاراتىزت 
المخيم، تبين الحقًا أنيا نتيجة سقوط ثالث قذائف عمى حي الزىور، كما تعرضت منطقة 
القصور والعباسة القريبة من المخيم لمقصف بالراجمات حيث سجل سقوط أكثر من ثالثين 

 .قذيفة
أما عمى الصعيد المعاشي فيعاني األىالي من عدم توفر المواد الغذائية والطحين والمحروقات 

 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت في مناطق متفرقة منو
وعمى صعيد العمل األىمي تابعت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم خان الشيح حممة التنظيف 
التي طالت الشارع العام من مفرق اإلسكان ولغاية الصيدلية المركزية نفذىا متطوعو الييئة 

. بالتعاون مع أبناء المخيم

 
 الشيح خان مخيم في العام لمشارع التنظيف بحممة تقوم الخيرية فمسطين هيئة

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :مصر
في مصر نبأ قيام األمن المصري بإعادة الجئ فمسطيني سوري في " مجموعة العمل"أكد مراسل 

الخمسين من عمره من مطار القاىرة وذلك عند مجيئو عبر مطار أبو ظبي بحجة عدم حصولو 
عمى تأشيرة لدخول مصر، وقد بررت إدارة المطار ىذا التصرف بأنو جاء تنفيذًا ألوامر صدرت 

عن السمطة المصرية تنص عمى استقبال فقط الفمسطيني السوري القادم حصريًا من مطار دمشق 
ن أراد القدوم من أي مطار آخر وجب عميو الحصول عمى تأشيرة ميما كان عمره  الدولي، وا 
وجنسو، يشار أن زوجة وأوالد الشخص الذي تم ترحيمو يقيمون داخل األراضي المصرية منذ 

. أكثر من ثالثة شيور
 

 :لبنان
قامت مؤسسة ثابت لحق العودة في لبنان بزيارة إلى مخيم عين الحموة، لالطالع عمى أوضاع 
النازحين الفمسطينيين القادمين من سورية وتقديم يد العون والمساعدة ليم والتخفيف من آالميم 

. ومعاناتيم
أن المخيم استقبل خالل اليومين السابقين أكثر  (الويفل)وأفاد مراسل المجموعة في مخيم الجميل 

.  عائمة فمسطينية قادمة من مخيمات سورية وال سيما مخيم سبينة70من 

 
 الحموة عين مخيم إلى ثابت مؤسسة زيارة

 
 :اعتقال

فمسطيني الجنسية من سكان " أحمد جربوع"بعد مرور أكثر من شير عمى اعتقالو عائمة الشاب 
القيادة العامة واألمن السوري – مخيم اليرموك تطالب عناصر الجبية الشعبية لتحرير فمسطين 

 .بإطالق سراحو
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