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ثالثة فمسطينين يقضون في سورية، واشتباكات عنيفة بمحيط مخيم "
 "النيرب
 

 
 
 

 أهالً مخٌم خان الشٌح ٌؤكدون لمجموعة العمل خلو مخٌمهم من أي مسلحٌن. 

  أحد عشر مؤسسة وهٌئة أهلٌة فً مخٌم الٌرموك تطالب بسرعة معالجة
 .المشاكل اإلنسانٌة فٌه

  المجلس المحلً لمخٌم الٌرموك ٌحمل األمم المتحدة المسؤولٌة األخالقٌة عن
 .حصاره

  الهٌئة العامة لشؤون الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن التابعة للحكومة السورٌة المؤقتة

 .حتى لم شملهم بوالدهم" راكان حسٌن"تتكفل بعائلة 
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 ضحايا
 :ثالثة الجئين فمسطينيين يقضون في سورية، وىم

من سكان مخيم العائدين بمدينة حمص، قضى في ظروف غامضة " عامر خالد درويش" -
 .حيث انقطعت أخباره منذ سنة تقريبًا في مكان خدمتو بمدرسة المشاة في حمب

 
عامر خالد درويش 

عامًا من أبناء وسكان مخيم اليرموك شارع صفورية، قضى " 19" "محمد جمال موعد" -
إثر مرض في الكبد وضربة شمس أثناء تأديتو الخدمة اإللزامية في جيش التحرير 
الفمسطيني، يشار أن الموعد كان معتقاًل في سجون النظام السوري منذ عام حوالي 

 .العام

 
 محمد جمال موعد

 عامًا، وذلك أثناء محاولتو إزالة بقايا قنبمة استيدفت حي السد 27" عماد أحمد ذياب" -
 .بمدينة درعا، حيث انفجرت القنبمة فيو مما أدى إلى إصابتو بجراح خطيرة قضى إثرىا
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عماد أحمد ذياب 

 
 آخر التطورات

اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجيش الحر بالقرب من 
مطار حمب الدولي القريب من مخيم النيرب بحمب، حيث استخدمت فيو األسمحة الثقيمة 

 .والمتوسطة، ويذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي
أما في ريف دمشق فتخيم حالة من التوتر والقمق عمى شوارع مخيم خان الشيح لالجئين 

الفمسطينيين بريف دمشق وذلك إثر استيدافو أول أمس ببرميمين متفجرين مما أدى لوقوع ضحية 
وىو أحد أىالي المخيم لمراسل " محمد"وعدد من الجرحى بينيم حاالت حرجة، ومن جانبو عّبر 

المجموعة عن استغرابو من استيداف مخيميم بالبراميل المتفجرة حيث أكد أن المخيم خال تمامًا 
من أي مسمح حيث يرفض األىالي الدخول في الصراع الدائر حوليم معبرين عن حيادىم، كما 

أن األىالي يعيشون في المخيم بظروف معيشية صعبة حيث يعانون من نقص حاد " محمد"أكد 
 .في المواد التموينية والخدمات داخل المخيم

وعمى صعيد آخر أصدرت أحد عشرىيئة ومؤسسة أىمية في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين 
في دمشق بيانًا مشتركًا ناشدت فيو جميع الجيات العمل الفوري عمى معالجة الجوانب اإلنسانية 
دخال  لى مخيم اليرموك، وا  في مخيم اليرموك خاصة في شير رمضان وذلك بفتح الطريق من وا 

 والعمل من أجل إعادة الخدمات العامة إليو وفي ،المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيم
مقدمتيا مياه الشرب، إلى ذلك أرسل المجمس المدني في مخيم اليرموك بياناً  حمل فيو المثقفين 
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المسؤولية  "بان كي مون"والمحامين والميندسين من داخل المخيم األمين العام لألمم المتحدة 
األخالقية عن حماية الالجئين المحاصرين منذ أكثر من عام داخل المخيم، كما حمل البيان 

كبار موظفي األمم المتحدة في سورية المسؤولية األخالقية عن معاناة األىالي في المخيم وذلك 
لعدم قياميم بواجبيم تجاىيم حيث لم يقوموا بتحميل المسؤولية باإلشارة لمجية التي تعيق تنفيذ 

 بشأن المساعدات االنسانية بحسب البيان، ىذا وطالب البيان جميع "2139" األممي القرار
األطراف المتحاربة احترام القانون الدولي االنساني وتحييد المدنيين وعدم استخداميم كورقو 

 .لمكاسب سياسية
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 لجان عمل أهمي
إفطار "تستمر ىيئة فمسطين الخيرية والييئات والمؤسسات العاممة في مخيم اليرموك بمشروع 

، وذلك في محاولة منيم التخفيف من معاناة األىالي يشار أن الييئة تقوم بتجييز وتوزيع "صائم
وجبة غذائية لعدد من كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يجدون من يعيميم  (31)

 .ويقدم ليم يد المساعدة
وفي سياق متصل أعمنت الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين التابعة لمحكومة السورية 

المتواجدة " راكان حسين"المؤقتة عمى عاتقيا أنيا ستتكفل بكافة نفقات عائمة الالجئ الفمسطيني 
عمى األراضي التركية من إقامة ومأكل ولباس ريثما يتم حل قضيتيا ولم شمميا مع والدىم الذي 
أضرب عن الطعام في ىنغاريا احتجاجًا عمى القرار الذي أخذتو السمطات الينغارية بعدم منح 

 .عائمتو تأشيرة دخول بذريعة عدم اعترافيا بوثيقة السفر الفمسطينية السورية

 
 مشروع إفطار صائم


