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 "أيهم جبر فمسطيني سوري محتجز منذ أيام بين مطاري موسكو وعمان"

 

  
 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء األحداث في سورية .

 قصف على مخيم درعا واليرموك والحسينية .

 استمرار الحصار على مخيم السبينة من قبل الجيش النظامي .

 عودة ملحوظة لعائالت نزحت من مخيم خان الشيح .
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح، برصاص قناص في معضمية  "محمد حمد أبو حمدة"ارتقاء الشاب 

. الشام أثناء توجيو إلى عممو

 
 محمد حمد أبو حمدة

 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من القذائف استيدفت 
الطريق الممتد من قصر المؤتمرات إلى مخبز المجد وطريق البويضة المؤدي إلى مخيم 

. اليرموك، أدت لسقوط ضحية وعدد من الجرحى
الجدير بالذكر أن الجيش النظامي ما يزال يفرض حصارًا اقتصاديًا خانقًا عمى المخيم منذ عدة 
ليو، ما  أشير حيث يغمق كافة مداخل ومخارج المخيم ويمنع األىالي من الدخول والخروج منو وا 

سبب نقصًا حاداً  في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، ترافق ذلك مع انقطاع التيار 
. الكيربائي واالتصاالت لفترات طويمة

 
 مخيم اليرموك

تعرض مخيم اليرموك لمقصف حيث ُسجل سقوط قذيفة ىاون أول شارع صفد من جية المدارس 
دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جية أخرى أعمنت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية في 
مخيم اليرموك، أنو سيتم العمل عمى إخراج طالب الشيادة الثانوية من مخيم اليرموك إلى مركز 

في حي األمين، حيث سيتم الخروج من المخيم بشكل جماعي لمطالب فقط بدون " االليانس"
مكتب جفرا الساعة التاسعة صباحًا، واشترطت - مرافقين، وسيكون التجمع في ساحة الريجة 

المجنة أنو لن يتم قبول أي طالب أو طالبة دون الحصول عمى التعيد من مقر الييئة في روضة 
. المرام، وأن يكون الطالب مسجاًل في القوائم
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 اإلليانس مركز في المقيمون اإلعدادية الشهادة طالب نقل

ومن جية أخرى أشار مراسمنا بأن الجيش النظامي الذي يفرض حصارًا خانقًا عمى مداخل 
ومخارج اليرموك قام بإعادة فتح الحاجز بعد أن إغالقو ألكثر من خمس ساعات ما تسبب 

لتجمع المئات من أىالي المخيم خارجو، وأضاف المراسل بأن قوات األمن قامت باعتقال شاب 
. من أىالي المخيم أثناء خروجو

 

 
  في مخيم اليرموكصفد شارع أول آثار القصف اليوم
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 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف في داخل 
ومحيط المخيم، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين 

. مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي دارت في محيط المخيم وطريق السد
أما من الجانب اإلنساني يعاني من تبقى من سكان المخيم ضائقة اقتصادية جراء غالء األسعار 

. وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
 

 مخيم السبينة
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم السبينة لقصف ليمي طال أحد المنازل دون أن تسفر 

عن وقوع إصابات، ومن الجانب االقتصادي يعاني سكان المخيم من شح في المواد الغذائية 
. والمحروقات وتوقف جميع الخدمات فيو من ماء وكيرباء واتصاالت

 
 مخيم خان الشيح

ىدوء حذر تسود أزقة وحارات مخيم خان الشيح، ترافق ذلك مع عودة عدد كبير من أىالي 
المخيم إليو نتيجة استقرار األوضاع األمنية فيو نسبيًا وتراجع القصف عنو منذ عدة أيام، وفي 
سياق متصل ال يزال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة جراء الحصار االقتصادي 

. عميو الذي أدى إلى غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات والطحين
 

 :اعتقال
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري قام باعتقال أبو فراس مغربي أحد أبناء مخيم 

 .النيرب
 

: األردن
أييم جبر فمسطيني سوري محتجز في مطار عمان بحجة أنو يحمل جواز سفر السمطة 

 .الفمسطينية
 يعيشيا الالجئ الفمسطيني السوري بسبب ما يجري من صراع في سورية أييم أخرىقصة معاناة 

جبر الجئ فمسطيني من سكان مخيم اليرموك فر من أتون الصراع الدائر في سورية وكان الحمم 
 السمطات األردنية التي أيقظتوالذي يراوده ىو امتمك جواز سفر فمسطيني وعندما تحقق حممو، 

رفضت استقبالو بحجة عدم وجود رقم وطني عمى جواز السفر، ولم تكتف بذلك بل احتجزتو 
، وعندما عاد إلى موسكو رفضت السمطات الروسية (موسكو) وطالبتو بالعودة من حيث أتى

عادتو إلى األردن، وعندىا تدخمت سفارة فمسطين في األردن وأرسمت كتابا   العام لألمناستقبالو وا 
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 الجبر إلى األراضي األردنية عمى مسؤوليتيا ولكن الطامة الكبرى بأن إدخالبعمان من أجل 
كتاب السفارة لم يصل والسبب في عطل بالفاكس وقد تحجج القائمون عمى السفارة بأنو ال يوجد 

 بين السفارة وضباط األمن، ما أدى إلى احتجازه لمدة أربعة أيام في أخرىأي وسيمة اتصال 
مطار عمان، وبعدىا تم االتفاق عمى أن يغادر إلى لبنان ليقوم بتسوية وضعو مع السفارة 

. الفمسطينية والقنصمية الروسية
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