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ثالثة أرباع الفلسطينيين في سورية باتوا في عداد المهجرين بسبب "
 "الصراع الدائر فيها

 

   
 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف ليلي على مخيم اليرموك .

  أهالي مخيم العائدين بحماة يشيعون ثالثة شبان من أبنائهم قضوا
. برصاص مجموعات مسلحة مجهولة الهوية

 ثالثة أرباع الفلسطينيين في سوريا هجروا من مخيماتهم: األونروا. 
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 :ضحايا
ارتقاء ثالثة شبان فمسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحماة بسبب إطالق مجموعة  -

سميم خميل السخنيني، كرم : مسمحة مجيولة اليوية النار عمى سيارتيم الضحايا ىم
 .محمد الشيخ خميل، فريد محمود قاسم

، قضى إثر القصف الذي استيدف ( عاماً 35)" أحمد عوض عبد اهلل"ارتقاء الشاب  -
 .شارع حيفا في مخيم اليرموك

من سكان مخيم جرمانا، ومن مرتبات جيش التحرير " بياء الدين خمف"ارتقاء الرائد  -
 .الفمسطيني قضى إثر إصابتو بطمق ناري بمدينة عدرا

فمسطيني الجنسية من مرتبات الجيش السوري قضى " حيان محمد قيس"ارتقاء النقيب  -
 .في تفجير ركن الدين منذ عدة أيام

من سكان مخيم اليرموك، قضى اثر إصابتو برصاص " يوسف أحمد سعيد"ارتقاء الحاج  -
 .القناص المتمركز أول المخيم

 قضى تحت ،فمسطيني الجنسية من سكان دمر" إبراىيم عبد الحفيظ"ارتقاء الشاب  -
 .(فرع األمن العسكري) التعذيب في سجون النظام السوري

 
يوسف أحمد سعيد 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف منيا 
قذيفتين في محيط جامع عبد القادر الحسيني، وقذيفتين في شارع المدارس عمى مدرسة المنصورة 
ومركز دعم الشباب دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جانب أخر شيد المخيم في ساعات 

ليو، إال أن سكانو ما زالوا يشتكون من  الصباح حركة نشطة لدخول وخروج األىالي منو وا 
المعاممة الالنسانية التي يتصرفيا عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي المتواجدين أول المخيم 

 والشتائم واأللفاظ النابية لمنساء والشيوخ واألطفال ويقومون اإلىاناتاتجاىيم حيث يوجيون 
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باعتقال شباب المخيم بشكل مزاجي دون أن يكون قد ارتكب أي ذنب، وبحسب رواية أحد سكان 
ليو بات أشبو برحمة شقاء وتعب وخوف من أن يعتقل أو  المخيم فان الدخول والخروج منو وا 

يقنص أو يمنع من دخول المخيم، الجدير ذكره أن الجيش النظامي فرض حصارًا اقتصاديًا خانقًا 
 حيث حمل 17/12/2012عمى كافة منافذ المخيم بعد سيطرة مجموعات الجيش الحر عميو يوم 

. السكان مسؤولية ذلك، فمنع دخول المواد الغذائية واألدوية والدقيق إلى المخيم
 

 مخيم العائدين حماة
حالة من الغضب والتوتر سرت في مخيم العائدين بحماة وذلك أثناء تشييع األىالي لثالثة شبان 

سميم خميل السخنيني، كرم محمد الشيخ خميل، فريد محمود قاسم، قضوا : من أبناء المخيم ىم
اليوم بسبب إطالق مجموعة مسمحة مجيولة اليوية النار عمييم بقصد السرقة، أما من الجانب 

 فيعاني السكان من البطالة وغالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات بسبب اإلنساني
. انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية عمييم

 
 مخيم النيرب

في  (المكاري)الحافالت  مع سائقي م اجتماعيدب ًبعر النيممخيووجياء مشايخ استطاع 
س إلى . ل400 نممدينة حمب لى  المخيم إنمالذىاب ة رتسعيالمخيم، االتفاق عمى خفض 

 .س. ل300
الجدير ذكره أن االتفاق يخفف العبء المادي عن أبناء المخيم خاصة في ظل الركود 

. االقتصادي والبطالة وغالء األسعار جراء تدىور األوضاع األمنية في سورية
 
 خيم درعام

حالة من اليدوء تسود حارات وشوارع مخيم درعا، إال أن من تبقى من قاطنيو يعانون من 
استمرار سقوط القذائف الشبو يومي عمى مناطق متفرقة من المخيم، كما يشتكون من الضائقة 

المادية واالقتصادية في ظل االرتفاع الفاحش لألسعار التي تم ربطيا بسعر صرف الدوالر 
والعممة الصعبة ما أدى إلى نقص حاد في المواد التموينية والدوائية وحميب األطفال والمواد 

. األساسية والخضار والمحروقات
 

 :إفراج
معاذ "و" محمد الطيار"بعد اعتقال دام ألكثر من تسعة أشير األمن السوري يفرج عن الشابين 

. من سكان مخيم خان الشيح" ابراىيم شتيوي
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 :لجان عمل أهلي
واصمت ىيئة فمسطين الخيرية حممة رفع األنقاض في مخيم اليرموك وذلك من حارة الجاعونة في 

 .المخيم
وعبر كوادرىا المختصة في  وفي السياق ذاتو قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني،

والمقيمين في  بتنظيم زيارة ميدانية لألىالي النازحين من مخيم حندرات، مجال الدعم النفسي،
حيث استمعوا خالليا لممشاكل التي يعاني  (الوحدة التاسعة - مدرسة الصناعة  )مراكز إيواء 

يجاد الحمول المناسبة منيا اإلخوة النازحين، . بغية معالجتيا وا 

 
 اليرموك مخيم في األنقاض رفع حملة الخيرية فلسطين هيئة

 :األونروا
، خالل زيارة لو 22/5/2013أعمن المفوض العام لوكالة األونروا فيميبو غراندي، يوم األربعاء 

إلى سوريا، إن الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من عامين، تسببت بتيجير نحو ثالثة أرباع 
. الالجئين الفمسطينيين في سوريا من مخيماتيم

، مشيرا إلى أن " ألف فمسطيني مسجمين في مكتب الوكالة في سوريا530ىناك : "وقال غراندي
. ، بسبب النزاع في البالد" بالمائة منيم ميجرون اآلن80 إلى 70"
 

 :مصر
أصدرت مجموعة العمل اليوم تقريرا رصدت فيو وضع العائالت الفمسطينية من سورية العالقة في 

نداء استغاثة عاجل "حيث وجو األىالي " مدينة مرسى مطروح عمى الحدود المصرية الميبية
 والمؤسسات الدولية األونرواناشدوا فيو السفارة الفمسطينية في القاىرة والمفوضية العميا لالجئين، 

. الراعية والييئات اإلغاثية المصرية لمنظر في وضعيم والتحرك لحل مشكالتيم
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: تنويه
: لإلطالع عمى تفاصيل التقرير كاماًل يمكنكم الضغط عمى الرابط التالي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529019017143779&set=a.4
43767102335638.102066.435367703175578&type=1&ref=nf 
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