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بعد ثالثة أيام من اعتقاله األمن السوري يفرج عن مدير مؤسسة "
 "الالجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل بالالذقية

 
 

 

 قافلة جديدة تنضم للشهداء الفلسطينيين في سورية. 
 صف على مخيمي خان الشيح والحسينيةق .

  هيومن رايتس ووتش تطالب الرئيس األمريكي بالضغط على ملك
. األردن لقبول طالبي اللجوء من فلسطينيي سورية

  أهالي مخيم حندرات يعيشون في عزلة مطبقة بسبب استمرار
. انقطاع شبكة االتصاالت األرضية والخلوية واالنترنت عنهم

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك .
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 :شهداء
: قافمة جديدة تنضم إلى الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في سورية والضحايا ىم

فمسطيني الجنسية استشيد في منطقة المعضمية بعد إصابتو مع " أحمد جميمة"الطفل  -
 .والدتو نتيجة القصف عمى البمدة

الذي قضى نحبو عمى يد مجموعات الجيش الحر أثناء قيادتو ىجوماً  " محمد تميم" -
لمجان األمنية التابعة لمقيادة العامة عمى المخيم، يشار أن التميم المعروف باسم 

كان يترأس مجموعة من المجان الشعبية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة  (الطمطم)
 .عند محور شارع العروبة في الفترة السابقة لدخول الجيش الحر إلى المخيم

نتيجة القصف " مؤمن أحمد"و" أما في مخيم الحسينية فقد استشيد الشابان عمي الكردي -
 .عمى مخيم الحسينية اليوم

 
أحمد جميلة الشهيد 

 مخيم خان الشيح
بأن مخيم خان الشيح تعرض لسقوط قذيفتين عمى أطرافو أحداىما " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

بالقرب من منزل أبو حمادة المصمح تحت النير، والثانية عند الجسر المقابل لخزان المياه في 
. الحارة الشرقية

أما عمى الصعيد اإلنساني فيعاني سكان المخيم من غالء األسعار ونقص المواد الغذائية 
 .والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة، وانقطاع شبكة االتصال

 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية بأن المخيم تعرض في ساعات الصباح الباكر " مجموعة العمل" نقل مراسل

 3:40لسقوط قذيفتين في محيطو دون أن تسفرا عن وقوع إصابات، إال أنو ُسجل في الساعة 
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عصرًا سقوط عدة قذائف عمى منطقة المشروع وجامع زاىر والشارع الرئيسي ومدارس الوكالة 
اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، تزامن ذلك مع حركة دخول وخروج لألىالي بشكل شبو 

اعتيادي من حاجز السكة، ومن جانب آخر ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار 
المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي والذي أدى فقدان المواد الغذائية والخضار، كما يشتكي 

األىالي من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت عن معظم المناطق منذ أيام 
. عديدة

 مخيم حندرات بحلب
حالة من اليدوء الحذر يخيم عمى شوارع وأزقة مخيم حندرات، إال أن سكانو يعيشون في عزلة 
مطبقة بسبب استمرار انقطاع شبكة االتصاالت األرضية والخموية واالنترنت والكيرباء، كما 

يشتكي السكان من نقص حاد في المواد الغذائية ونفاد معظم المواد األساسية والمحروقات من 
المخيم، ىذا وقد كرر األىالي مناشدتيم عبر مجموعة العمل لجميع الييئات اإلغاثية األونروا 
مداد المخيم بمساعدات غذائية ودوائية  ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية لمتدخل السريع وا 

 .قبل حدوث كارثة إنسانية
 مخيم السبينة

نقاًل عن مراسمنا أن مخيم السبينة ما زال يعاني من نقص حاد بالوقود، والمحروقات بشكل عام، 
إضافة الستمرار أزمة الخبز، كما سمعت أصواتٌ  الشتباكات عنيفة في محيط المخيم، في ظل 

. استمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء لفترات طويمة
 مخيم اليرموك

ىدوء حذر في مخيم اليرموك، مع استمرار معاناة سكانو من الحصار الخانق الذي يفرضو 
الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو ومن المعاممة غير اإلنسانية التي يتصرفيا عناصر 

 إلى السكان دون واإلىاناتالحاجز المتواجد أول المخيم اتجاىيم حيث يقومون بتوجيو الشتائم 
 عناصر الحاجز قامت اليوم باعتقال أنالتمييز بين رجل مسن أو طفل أو امرأة، وأشار مراسمنا 

. عدد كبير من شباب المخيم واقتيادىم إلى جية غير معمومة
 

 :األردن
طالبت منظمة ىيومن رايتس ووتش وعيادة حقوق اإلنسان الدولية بكمية الحقوق جامعة ىارفارد 

الرئيس أوباما في تقرير نشرتو بالضغط عمى العاىل األردني لوقف إعادة طالبي  (عيادة ىارفارد)
المجوء من فمسطينيي سورية والحصول منو عمى ضمانات بأن األردن لن يرفض أي طالب لجوء 

 إذ أن المخاطر التي تتيدد حياتيم في سوريا أكبر من إعادة أي شخص ،عمى حدوده مع سوريا
. إلى ىناك في الوقت الحالي
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وجاء في التقرير أن األردن يرفض بشكل متكرر وغير قانوني دخول الالجئين الفمسطينيين 
الذين يمتمسون المجوء  (غير الموثقين)والرجال غير المتزوجين ومن يدخمون بدون أوراق قانونية 

. لدى الحدود األردنية السورية
يشار أن رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور أعمن بشكل صريح سياسة األردن القاضية 

 حيث قال لصحيفة الحياة في ،برفض دخول الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا
ىناك قرار أردني سيادي واضح وصريح بعدم عبور اإلخوة الفمسطينيين : "تشرين األول/أكتوبر

". من حممة الوثائق السورية إلى األردن
وىي قريبة من الرمثا شمالي – ومن الجدير ذكره أن األردن قد خصص منطقة سايبر سيتي 

لحوالي مائتي الجئ فمسطيني، باإلضافة إلى عدد مماثل من الالجئين السوريين، ُتحدد – األردن 
. إقامة جميع الالجئين فييا لتصبح أشبو بمنشأة احتجاز

ويتسم تعامل السمطات األردنية بقدر أكبر بكثير من المرونة تجاه الالجئين السوريين، وكثيرًا ما 
. تسمح ليم بالخروج ألسباب إنسانية، فيما ال ُيسمح لالجئين الفمسطينيين بيذا األمر إال نادراً 

ىذا التمييز في المعاممة ضد الفمسطينيين والرجال غير المتزوجين يؤدي إلى عدم استحقاقيم 
". ىو أمر يخرق التزامات األردن الدولية– لمجوء في األردن 

 :اعتقال
" محمد وليد أبو طيون"تفيد بقيام األمن السوري باعتقال الشاب " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

فمسطيني الجنسية من سكان دمر في دمشق، يشار أن ىذا ىو االعتقال الثاني الذي  ( عاماً 24)
 يوم، وفي السياق عينو اعتقل 80يتعرض لو الطيون، حيث دامت فترة اعتقالو األول حوالي 

من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني، عمى يد مجموعات تابعة لمجيش " حسن أبو طيون"الشاب 
. النظامي بعد أن تم استدراجو باتصال ىاتفي إلى خارج منطقة سكنو بدمر

 
: إفراج

بعد اعتقال دام ثالثة أيام األمن السوري يفرج عن مدير مؤسسة الالجئين الفمسطينيين في 
. الالذقية الميندس سعيد أبو حامد

 
 :مفقودون

من سكان مخيم  (1957)مواليد " وليد عمر محمود"أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بفقدان 
. اليرموك منذ أكثر من شير أثناء خروجو من جديدة الفضل باتجاه مخيم اليرموك

من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية،  (1986)مواليد " نصير خضر العقاد"كما فقد الشاب 
 مخيم اليرموك ولم ترد أي معمومات عنو حتى إلى وذلك أثناء دخولو 21/3/2013يوم الخميس 

 .المحظة
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