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يقضي تحت " خالد أكر"قصف عمى مخيم النيرب، وشقيق المقاوم "
 "التعذيب في سجون األمن السوري

 
 

 

 الجئان فلسطينيان يقضيان جراء الصراع الدائر في سورية. 

  إدخال كمية من األدوية الخاصة بمرض التيفوئيد ولقاحات األطفال إلى مخيم
. اليرموك

  أهالي مخيم حندرات يواجهون مأساة إنسانية نتيجة استمرار تهجيرهم عن

 .مخيمهم

 حالة من الهدوء تسود في مخيم العائدين بحماة. 

  طفل فلسطيني جريح يقضي بعد أن منعت السلطات اللبنانية والديه من اللحاق
 .به

 

 "يساراً  "المقاوم خالد أكر

 

 

 

 " يساراً 
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 ضحايا
متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء سقوط قذيفة يوم أمس عمى " هيام رزار"قضت  -

 .مخيم خان الشيح بريف دمشق
في مشفى الهمشري في " حسن الندى المرعي"فيما قضى الشاب الفمسطيني السوري  -

مدينة صيدا المبنانية بقسم العناية المشددة عمى إثر تردي حالته الصحية بعد اصابته 
 .بجروح وحروق شديدة جراء القصف عمى مخيم اليرموك العام الفائت

 
 آخر الت ورات

تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب شمال سورية لمقصف وسقوط عدد من القذائف 
استهدفت المنطقة الواقعة خمف سكة القطار، وأراض زراعية خمف مسجد شهداء األقصى دون 

أن تسفر عن وقوع أي إصابات، فيما يعيش سكانه حالة من التوتر وعدم اإلستقرار بسبب تدهور 
 فوق 25/7الوضع األمني في المناطق المحيطة بهم والذي نجم عنها سقوط مروحية حربية يوم 

المخيم وذلك بعد إصابتها بأحد الصواريخ مما أدى إلى انفجارها وسقوط حطامها عمى منازل 
 ضحية وعدد من اإلصابات ودمار كبير في 12المدنيين، حيث أسفر ذلك عن وقوع أكثر من 

. منزلين من منازل المخيم عند سقوط الطائرة بشكل مباشر عميهما مما خمف أضرار كبيرة فيهما
في غضون ذلك شهد مخيم اليرموك جنوب دمشق استمرار إدخال المساعدات الغذائية إليه، 

حيث تم توزيع السالل الغذائية والخضار والخبز وحميب األطفال عمى أبناء اليرموك في نقطة 
 .التسميم عند مدخمه الرئيسي

 
 مخيم اليرموك
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أما من الناحية الطبية فقد وصل عدد حاالت المصابين بمرض التيفوئيد في مخيم اليرموك إلى 
 إصابات بحسب ما صرح به أحد األطباء لمراسل مجموعة العمل داخل المخيم، 110أكثر من 

وفي السياق عينه تسممت مشفى فمسطين من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونروا 
والهيئة العامة لالجئين الفمسطينيين كمية من األدوية الخاصة بعالج مرض التفوئيد ولقاحات 

. األطفال
القيادة العامة – يذكر أن الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

لى  عمى مخيم اليرموك يدخل عامه الثاني، حيث تمنع حواجزهم دخول وخروج األهالي من وا 
. المخيم، كما تمنع دخول الطحين والمحروقات والمواد التموينية

متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء القصف " هيام رزار"أما في مخيم خان الشيح فقد قضت 
الذي طال المخيم يوم أمس وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى ثالثة مدنيين، أما من الجانب 

. المعاشي فيشكو سكانه من شح المواد الغذائية واألدوية ونفاد الدقيق والمحروقات من المخيم
ومن جهة أخرى ال تزال معاناة أهالي مخيم حندرات تزداد سوءًا فبعد أن هجروا من بيوتهم تحت 
أزيز الرصاص والقذائف جراء الصراع الدائر في سورية وسيطرة مجموعات الجيش الحر عمى 

مخيمهم، فهم يواجهون اليوم مأساة إنسانية حقيقية في ظل عدم تأمين كافة مستمزماتهم 
واحتياجاتهم اإلنسانية، لذلك طالب أهالي مخيم حندرات بالعودة الى مخيمهم، بأسرع وقت ممكن 
كما أنهم يحممون جميع األطراف المتناحرة في سورية مسؤولية تشريدهم وطردهم من بيوتهم ولن 

الجيش السوري "هذا وكانت مجموعات ، ميقبموا أي حجج واهية قد تطيل أمد بقائهم خارج المخي
 من السيطرة الكاممة عمى مخيم حندرات في ريف حمب 2013/نيسان/27قد تمكنت يوم " الحر

 .بعد معارك استمرت أياماً 
عين )يشار أن مخيم حندرات سمي بهذا االسم نسبة إلى القرية القريبة منه، أما التسمية األخرى 

، فنسبة إلى معامل عين التل القريبة من المخيم، وهو يقع عمى مرتفع صخري شمال شرق (التل
يحّد مخيم عين التل من الشمال قرية حندرات . كم عن وسط المدينة13مدينة حمب، عمى مسافة 

الحمبية وأراضيها، ومن الشرق أراضي مقطع الشاهر وتالل تابعة لها، ومن الجنوب منطقة 
كذلك يوجد من الغرب أيضًا معامل .أما من الغرب، فمقطع البقارة.العويجة ومستشفى الكندي

 .نسيج وحمج عين التل
فيما تسود حالة من الهدوء في مخيم العائدين بحماة، في حين تتركز معاناة األهالي في الجانب 
االقتصادي وذلك بسبب غالء أسعار المواد التموينية والمعيشة بشكل عام إضافة إلى أزمات في 

 .تأمين المحروقات، كما تزداد معاناة األهالي بسبب انتشار البطالة في صفوف أبناء المخيم
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 لبنان
ال تزال مأساة الالجئين الفمسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان في تفاقم بسبب اإلجراءات 

المشددة التي اتخذتها السمطات المبنانية بحقهم خاصة فيما يتعمق بالقيود التي فرضت عمى 
مكانية تمديد إقاماتهم، األمر الذي أدى لتشتيت العديد من العائالت حيث ال  دخولهم إلى لبنان وا 

يستطيع عدد من أفرادها المتواجدين في سورية من المحاق بعائالتهم في لبنان بسبب تمك 
اإلجراءات، وفي حادثة ُتدلل عمى اإلنعكاسات السمبية لتمك اإلجراءات فقد قضى الشاب 

في مشفى الهمشري بصيدا بقسم العناية  ( عاماً 16)" حسن الندى المرعي"الفمسطيني السوري 
المشددة عمى إثر تردي حالته الصحية بعد اصابته بجروح وحروق شديدة جراء القصف عمى 

مخيم اليرموك وذلك بعد أن ناشد الهيئات اإلنسانية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان التدخل 
لمسماح لوالديه بالدخول إلى لبنان لمتابعة حالته الحرجة إال أن السمطات المبنانية لم تستجب 

. لندائه فمات دون أن يرى والديه

 
حسن الندى المرعي 

 
أما من الجانب االقتصادي فتعاني العائالت الفمسطينية القادمة من سورية إلى لبنان من غالء 

يجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة الالجئين عمى العمل في  المعيشة بشكل عام وا 
 .لبنان وذلك لعدة أسباب من بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة
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 سورية
تحت التعذيب في سجون األمن السوري، وبحسب " خالد أكر"شقيق المقاوم " محمود أكر"قضى

 ويعتاش من خالل عممه ،ال ينتمي إال أي تيار سياسي" محمود أكر" أن 21الموقع العربي 
 .بتجارة ماكينات الخياطة بين سوريا ولبنان، وقد توقف عممه مع بدء االضطرابات في سورية

القيادة – يذكر أن خالد أكر سوري الجنسية من مدينة حمب كان ينتمي إلى الجبهة الشعبية 
، حيث 1987عام " اإلسرائيمي"العامة، حيث نّفذ عممية عسكرية بطائرته الشراعية ضد االحتالل 

 . من جنود االحتالل3اإلسرائيمي شمال فمسطين المحتمة وقتل " غيبور"أغار عمى معسكر 
 

 وقفات تضامنية
نظمت لجنة فمسطينيي سورية في غازي عنتاب بتركيا عدد من الفعاليات التضامنية مع قطاع 

غزة، طالبت فيها بوقف العدوان الصهيوني عمى قطاع غزة، يشار أن الجمعية التركية لمتضامن 
مع فمسطين وعدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين المتواجدين في غازي عنتاب شاركوا في 

 .الوقفة التضامنية

 
 تركيا- من الفعاليات التضامنية مع غزة في غازي عنتاب 


