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استهداف سيارة بعبوة ناسفة في مخيم اليرموك يسفر عن أربع ضحايا "
 "وعدد من الجرحى

 
 

 
 

  ضحٌة" 270"ضحٌة جدٌدة من ضحاٌا التعذٌب ترفع الحصٌلة اإلجمالٌة إلى. 

 طفلة فلسطٌنٌة تقضً فً حلب إثر استهداف مدرستها. 

 اشتباكات عنٌفة وتوتر أمنً كبٌر فً محٌط مخٌم حندرات برٌف دمشق. 

 األمن السوري ٌعتقل ضابط فً السلطة الفلسطٌنٌة من مخٌم العائدٌن بحمص. 

 لقاء تشاوري بمخٌم عٌن الحلوة فً لبنان لبحث أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن. 

 
 
 
 

 المصابين جراء التفجير في مخيم اليرموك
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 اياضح
من سكان مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري، " عمي دراج"قضى الشاب 

وذلك بعد إعتقال دام ألكثر من عام، يذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين الذين قضوا تحت 
 الجئًا منذ بداية األحداث في سورية وحتى تاريخ 270التعذيب في سجون النظام السوري بمغ 

. اليوم، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة من قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 
الشاب علي دراج 

من أبناء مخيم النيرب عمرىا سبع سنوات، كانت " جنى عماد فاروق موسى"فيما قضت الطفمة 
قد نزحت مع أىميا إلى منطقة الحمدانية حيث قضت إثر القذائف التي سقطت في الحمدانية 

 .أثناء تواجدىا في المدرسة

 
" جنى عماد فاروق موسى"الطفلة 
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 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق ليل أمس، إنفجار عبوة ناسفة استيدفت سيارة 

مما أدى لوقوع أربعة ضحايا بينيم طفمة وأحد قيادات " أكناف بيت المقدس"ألحد قادة كتيبة 
فيما لم تعرف بعد ىوية الضحايا اآلخرين، كما أسفر اإلنفجار الذي وقع " الحوت"األكناف يدعى 

عن عدد من الجرحى، ويذكر أنيا  "حمزة بن عبد المطمب"في حي العروبة بالقرب من مسجد 
ليست الحادثة األولى الستيداف أعضاء من الكتائب المسمحة بعبوات ناسفة، ومن جانب آخر 

القيادة العامة بفرض حصارىم المشدد – يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
 .يوم "479"عمى اليرموك منذ 

أما في حمب فتستمر االشتباكات العنيفة التي تدور بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش 
الحر في محيط مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين، حيث تواردت أنباء عن وقوع العشرات من 

" 550"الضحايا بين الطرفين، ويذكر أن مخيم حندرات يخضع لسيطرة المعارضة السورية منذ 
عمرىا سبع سنوات من مخيم " جنى عماد فاروق موسى"يومًا، وفي ذات السياق قضت الطفمة 

النيرب نزحت مع أىميا إلى منطقة الحمدانية حيث قضت إثر القذائف التي سقطت في الحمدانية 
 .أثناء تواجدىا في المدرسة

وفي حمص أقدمت مفرزة األمن المسؤولة عن مخيم العائدين بإعتقال الضابط في السمطة 
 من أىالي قرية الشجرة في ،في العقد الخامس من العمر" نزار محمد سميم عمر"الفمسطينية 

كان قد اعتقل مرتين وذلك بعد " العمر"فمسطين، وذلك بعد مداىمة منزلو في المخيم، يذكر أن 
 حيث قضى في السجون السورية مدة عام ونصف، أما المرة 2003عودتو من العراق عام 

الثانية فقد إعتقل من مخيم اليرموك أثناء تظاىرة خرجت في المخيم من أمام جامع الوسيم وبقي 
قيد اإلعتقال عام وثالث أشير،ومن ثم أطمق سراحو بسبب تدىور حالتو الصحية في بداية العام 

2014. 
في حين عقدت عدد من لجان ومؤسسات العمل األىمي اجتماعًا تشاوريًا ضم اتحاد المؤسسات 

االسالمية في مخيمات صيدا ولجنة فمسطينيي سورية في لبنان ولجنو متابعة الميجرين 
 .الفمسطنين، وذلك في يوم أمس في مخيم عين الحموة بمدينة صيدا جنوب لبنان

حيث تناول المقاء الصعوبات والمتاعب واألوضاع اإلقتصادية الصعبة التى يواجييا فمسطينيو 
سورية في لبنان نتيجة نقص الخدمات والمساعدات اإلغاثية المقدمة ليم، خصوصاً  بعد قرار 

 عائمة فمسطينية سورية مما زاد من 1100األونروا األخير القاضي بقطع المساعدات النقدية عن 
 .معاناتيم وحرميم من أبسط حقوقيم المعيشية
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فيما شدد المجتمعون عمى أن تمك الخطوة غير المسؤولة من قبل وكالة األونروا انعكست بشكل 
 .سمبي عمى العائالت التي تم حرمانيا من المساعدات المالية وزاد من معاناتيا

 
  في لبنانمؤسسات العمل األهليلقاء 

 لجان عمل أهلي
والتي تيدف إلى " إماطة األذى"تواصل المؤسسات والييئات العاممة في مخيم اليرموك حممة 

زالة النفايات وترحيميا بغية عدم إنتشار األوبئة واألمراض بين سكان  تنظيف شوارع المخيم وا 
 .المخيم

 حقيبة 100ومن جانب آخر قامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بمخيم نير البارد بتوزيع 
مدرسية مع قرطاسية كاممة عمى الطالب الفمسطينيين السوريين المقيمن في المخيم ولألطفال 

لنادي فتيان جنين، تأتي ىذه المساىمة في التوزيع ضمن سعي المجنة لمساعدة أبناء  المنتسبين
 .شعبنا الفمسطيني الميجر والتخفيف من أعبائيم اإلقتصادية

 
 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مخيم اليرموك •
 يومًا عمى 49 يومًا، والماء لـ 562 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 479

 . ضحية155: التوالي، عدد ضحايا الحصار
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي381
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الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي350

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 550نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 196حوالي : مخيم درعا •
 .داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح- زاكية"طريق 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 . استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام:مخيم النيرب •
 الوضع ىادئ نسبيًا مع :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فييا


