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وتجدد الدعوات إلطالق ..حماس في مخيم اليرموك"اغتيال قائد حركة "
 "المعتقلين الفلسطينيين من السجون السورية

 
 

 

 الجئة فلسطينية تقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

 معاناة مستمرة وأزمات اقتصادية ومعيشية متراكمة مخيم السيدة زينب. 

  داخل مخيم اليرموك" قطرة مياه"جفرا تستمر بحملة. 

 توزيع المساعدات الغذائية على فلسطيني سوريا في مخيم نهر البارد شمال لبنان. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
 يحيى عبد هللا حوراني

 آخر التطورات
لالجئين الفلسطينين جنوب العاصمة السورية أورد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك 

في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، " حماس"دمشق نبأ اغتيال أحد قادة حركة 
أحد قادة " يحيى عبد هللا حوراني أبو صهيب"وذكر المراسل أن مجهولين أطلقوا النار على 

حركة حماس في مخيم اليرموك، بالقرب 
أثناء توجهه إلى من فروج التاج، وذلك 

عمله في مشفى فلسطين، ما أدى إلى 
إصابته بالرأس، حيث تم نقله للعناية 
المركزة في مشفى فلسطين، وبحسب إفادة 

دخل إلى " الحوراني"أحد الكوادر الطبية فأن
المشفى وهو في حالة خطرة، األمر الذي 
استدعى لنقله إلى مشفى يافا خارج المخيم 

ة ونقص األدوية وذلك بسبب حالته الحرج
 .وعدم توفر المستلزمات الطبية

ابن مخيم العائدين بحمص هو مدرب دولي معتمد من اللجنة الدولية " الحوراني"يذكر أن 
وهو من أبرز شخصيات  ،التدريب في هيئة فلسطين الخيريةو  مسؤول التنميةو  للصليب األحمر

أبناء المخيم وعمل على التخفيف العمل اإلغاثي والتنموي في مخيم اليرموك، حيث حمل هّم 
من معاناتهم والخروج من أزمتهم، ويعتبر من أبرز الشخصيات التي طالبت بفك الحصار عن 

 .مخيم اليرموك وتحييده عن النزاع الدائر في سورية وعودة سكانه إليه
فترة حصار بيروت وبعد االجتياح انتقل الى مستشفى بيسان في حمص حيث " الحوراني"عايش 

وعمل  ٨٨١١ثم عاد إلى لبنان عام  ،طور جهاز التمريضو  سس وطور غرفه العمليات فيهاأ
في مستشفى الناصرة وأسس جهاز المتطوعين وانتدب للعمل والتدريب مع اللجنه الدولية 

التدريب في هيئة فلسطين و  هو مسؤول التنميةو  للصليب االحمر والهالل األحمر الفلسطيني
اده من قبل هيئة علماء المسلمين الى الصومال من أجل إقامة مشاريع الخيرية، وقد جرى ايف

 .طبية واغاثية هناك
رفع حصيلة " الحوراني"بدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل بأن اغتيال 

بهاء صقر، أحد أعضاء تجّمع : الناشطين الذين اُغتيلوا داخل المخيم إلى تسعة ناشطين هم
دمحم يوسف "، والناشط "علي الحجة"الناشطين أحمد السهلي، وعبد هللا بدر، وو  أبناء اليرموك،
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، مدير المكتب اإلغاثي في المخيم، ودمحم طيراوية ممثل حركة فتح في مخيم اليرموك، "عريشة
مسؤول " فراس حسين الناجي"و عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك،" نمر حسين"والناشطين 

ليرموك، وأشارت مجموعة العمل بأن المخيم شهد محاولة اغتيال مؤسسة بصمة في مخيم ا
فاشلة للناشط دمحم طه، باإلضافة إلى محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الناشط اإلغاثي عبد هللا 

 .الخطيب
الجدير باإلشارة أنه أمام الفراغ األمني وعدم وجود جهة قانونية وأمنية تالحق الجناة في مخيم 

 .ر ُسجلت عمليات اإلغتيال ضد مجهوليناليرموك المحاص
أبو " )يحيى حوراني"على موقعها الرسمي بيانًا نعت خالله " حماس"ومن جانبها أصدرت حركة 

أحد قيادييها في مخيم اليرموك الذي تم اغتياله إثر تعرض لجريمة اغتيال جبانة ( صهيب
 .م 5302مارس  03صباح يوم االثنين الموافق 

الذي بقي في مخيم اليرموك المحاصر عمل منذ محنة مخيم " الحوراني" وأشار البيان بأن
اليرموك بصمت لخدمة الشعب الفلسطيني وكان له دور إغاثي وطبي مميز، أسعف فيه المئات 
من الجرحى والمصابين ودرب المئات من المسعفين والممرضين وكان بحق فارسًا من فرسان 

 .نالمخيم وعلمًا من أعالمه بحسب البيا
فيما أكد البيان بأن دماء الشهيد وكل الشهداء من أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية ستظل 

 .لعنة تطارد القاتلين والمجرمين
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من سكان محافظة ( عاماً  00)'' فاطمة الخطيب''وفي السياق عينه قضت الالجئة الفلسطينية 
اعتقال دام ألكثر من عامين حماة تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد 

 .ونصف
فيما تجددت األصوات الداعية للتدخل من أجل اطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
السورية وذلك بعد ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب على أيدي عناصر األمن السوري وخاصة 

 .خالل الشهر الجاري 
ضحية فلسطينية " 070"كانت قد وثقت يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

معتقاًل فلسطينيًا لدى النظام " 908"قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري، فيما وثقت 
 .السوري 

وباالنتقال إلى ريف دمشق يشهد مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين حالة من االستقرار 
بدء األحداث في سورية، فيما يعاني أبناء والهدوء بسبب سيطرة قوات النظام السوري عليه منذ 

المخيم من أزمات اقتصادية وحياة معيشية صعبة جراء استمرار أحداث الحرب في سورية، 
 .والتي أثرت وبشكل كبير على العائلة الفلسطينية وموارد عيشها

 
 لجان عمل أهلي

لسكان مخيم اليرموك  يواصل الفريق التطوعي في مؤسسة جفرا تقديم خدماته اإلغاثية والخدمية
" يومًا على التوالي، حيث يستمر فريق الخدمات في جفرا بحملة 205المحاصرين منذ حوالي 

وذلك اليصال المياه إلى منازل وبيوت المخيم ودور العبادة، وبهدف التخفيف من " قطرة مياه
راتهم منذ أكثر معاناة سكان المخيم الذين يشتكون من استمرار إنقطاع المياه عن منازلهم وحا

 .من سبعة أشهر ونصف
يذكر أن مؤسسة جفرا قامت سابقًا باستصالح وتشغيل أربعة آبار ارتوازية داخل المخيم، كما 
قامت بإصالح مضختين إلستخدامهما باستخراج المياه، فيما تم إنشاء خمسة نقاط تخزين مياه 

المتاحة، هذا إضافة لتعقيمها  في أرجاء المخيم خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه
 .للمياه من أجل أن تصبح صالحة للشرب

 
 لبنان

وزعت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع لجنة العمل االغاثي سلل غذائية في 
مخيم نهر البارد على عائالت الالجئين الفلسطينيين القادمين من مخيمات الشتات في سورية 
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لبارد، حيث استفاد من التوزيع أيضًا بعض العائالت السورية المقيمة المقيمين في مخيم نهر ا
 .في المخيم

 
 توزيع السلل الغذائية في مخيم نهر البارد

 5302/ مارس ــ آذار / 03احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 57800)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

( 535)يومًا، والماء لـ ( 705)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 205)لليوم 
 .ضحية( 070)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 03،297)هم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها من( 93) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 2،333)الجئًا في لبنان، ( 20،033)األردن و

 .5302لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 200)
النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 230)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 732)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 73)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 048)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : رمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات ج •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


