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 41والطائرات السورية تلقي ..الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب"
 "برمياًل متفجرًا في محيط مخيم خان الشيح

      

 
 

 جفرا تغرس العشرات من أشجار الزيتون في مخيم خان الشيح إحياًء ليوم األرض  

 مارثون رياضي ألبناء مخيم اليرموك في بلدة يلدا بمناسبة ذكرى يوم األرض  

 قافلة المساعدات السويدية توزع معوناتها على أبناء مخيم اليرموك في بلدة يلدا 

  الذي اغتيل " يحيى حوراني"ناشطون يحيون الذكرى األولى لرحيل الناشط اإلغاثي
 في مخيم اليرموك

   
 
 

 



 

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

 

 ضحايا
تحت '' حازم أبو عجاج''الالجئ الفلسطيني قضى 

التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال دام قرابة 
ثالثة أعوام، وكان قد تم اعتقاله أثناء خروجه من مخيم 
اليرموك على حاجز األمن السوري والمجموعات 
الموالية له المتواجد على مدخل المخيم، وقد تم تسليم 

، وهو أب لثالثة أطفال، وكان أوراقه الشخصية لعائلته
يعمل في مجال تصوير الحفالت والمناسبات الوطنية 

الذي " فادي"والمهرجانات إلى جانب أخيه الناشط 
قضى بشظايا قذيفة هاون إثر استهداف الجيش 

 .3102-9-8النظامي لساحة الريجة في 
 

 آخر التطورات
متفجراا على المزارع المحيطة بمخيم  برميالا  01ألقت طائرات النظام السوري صباح يوم أمس 

خان الشيح بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى حالة فزع وخوف شديد بين أبناء المخيم وخاصة 
 .األطفال، حيث استهدف القصف شارع السعيد وشارع الفيالت وشارع شرف وشارع نستلة

لذي يمد أبناء المخيم زاكية المصدر الوحيد ا -فيما يستمر النظام باستهداف طريق خان الشيح 
األمر الذي ضاعف من معاناة أهالي المخيم بسبب استمرار  ،بالمؤن والمواد الغذائية وغيرها

 .انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة

 
في خان  Jafra Foundation| أقامت مؤسسة جفرا " نحن األرض " إلى ذلك وتحت عنوان 

شتلة زيتون على  000الشيح حملة إلحياء مناسبة يوم األرض، حيث تضمنت الحملة زراعة 
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طريق النهر في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وذلك بحضور ممثلين عن 
 .فصائل العمل الوطني الفلسطيني وكافة القوى في المجتمع المحلي والعديد من أهالي المخيم

إن زراعة أشجار الزيتون في هذه المناسبة تحمل رمزية تمسكنا :"قال القائمون على الحملة و  هذا
مضيفاا  ،ن شجرة الزيتون هي شجرة الحياةكفلسطينيين بأرضنا، كما تعني األمل لنا في الحياة، أل

 ".أن شجرة الزيتون هي ثقافة فلسطينية ترمز إلى الخير والعطاء والسالم للفلسطينيين
نادي جنين الرياضي مهرجاناا و  مجموعة جنين الكشفيةو  لسياق أقامت هيئة فلسطين الخيريةوفي ا

، حيث بدأت فعاليات "ترابك بلدي وال جنة بغربتي"بمناسبة ذكرى يوم األرض تحت عنوان 
وذلك بحضور وفد الجالية السويدي القائم  ،المهرجان بماراثون رياضي ألطفال مخيم اليرموك

فاء األوروبية وعدد كبير من أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات المجاورة على قافلة الو 
 .للمخيم

يوم أمس األربعاء إلى األراضي السورية " قافلة المساعدات السويدية"في غضون ذلك وصلت 
ووزعت طرودها الغذائية على أبناء مخيم اليرموك في منطقة يلدا، فيما أشار رئيس القافلة خالد 

ومن المقرر  ،"الوفد يحمل ألفي طرد غذائي من أغذية وطحين وأدوية متنوعة" اليوسف إلى أن
 .أن تبقى القافلة في سوريا لمدة خمسة أيام

 
يشار إلى أن الجاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل تسيير قوافل المساعدات 

خارجها، اضافة إلى اقامة المعارض الفنية للمتضررين من الالجئين الفلسطينيين في سورية و 
والمؤتمرات والندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين وخاصة في سوريا 

 .رحل الموت التي خاضها الالجئون عبر القوارب وصوالا إلى دول اللجوءو  ومخيماتها الفلسطينية
ذكرى مرور عام ( الفيس بوك)ومن جهة أخرى أحيا ناشطون على موقع التواصل اإلجتماعي 

" حماس"، المكنى أبو صهيب وأحد قادة حركة "يحيى عبد هللا حوراني"على وفاة الناشط اإلغاثي 
الذي اغتيل في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث أطلق مجهولون النار عليه 
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، بالقرب من فروج التاج، أثناء توجهه إلى عمله في مشفى فلسطين، ما 3102/ ارآذ/ 21يوم 
 .أدى إلى إصابته بالرأس، حيث تم نقله للعناية المركزة في مشفى فلسطين

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

العمل اإلغاثي والتنموي في مخيم اليرموك، حيث حمل هّم أبناء المخيم وعمل على التخفيف من 
معاناتهم والخروج من أزمتهم، وطالب بفك الحصار عن مخيم اليرموك وتحييده عن النزاع الدائر 

 .في سورية وعودة سكانه إليه

 
 6342/ آذار ــ مارس / 03/ة إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سوري

 .الجئاا فلسطينياا سورياا في األردن( 02211) •
 .الجئاا فلسطينياا سورياا في لبنان( 135211) •
لغاية " األونروا"الجئاا فلسطينياا سورياا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .3102يوليو 
 -نياا سورياا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئاا فلسطي( 20.3)أكثر من  •

 .3102كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوماا، والماء لـ ( 0181)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0109)لليوم 
 .ضحية( 080)لحصار يوماا على التوالي، عدد ضحايا ا( 209)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 822)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0102)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)ودمار حوالي  يوماا النقطاع المياه عنه( 238)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبياا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


