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 "أهالي اليرموك المحاصرين يخرجون بمسيرات نصرة للمسجد األقصى"

 
 

 
 القيادة العامة يقضي في مخيم اليرموك- أحد عناصر الجبهة الشعبية. 

 إصابة أحد سكان اليرموك برصاص قناص أثناء توزيع األونروا لمساعداتها .

 "200 "يوم على انقطاع المياه عن منازل مخيم درعا. 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم خان دنون بريف دمشق. 

 بعد انقطاعها لست ساعات عودة شبكة االنترنت في دمشق للعمل. 

 حالة من الهدوء تسود مخيم العائدين في حماة .
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ضحايا  
القيادة العامة وذلك عند مدخل – وىو أحد عناصر الجبية الشعبية " عبد الرحمن جودة"قضى 

 .مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق

 
 عبد الرحمن جودة

 آخر التطورات
خرج الالجئون الفمسطينيون المحاصرون في مخيم اليرموك بدمشق في مظاىرة منددة بإغالق 

االحتالل الصييوني لممسجد األقصى، معبرين عن غضبيم من حالة الصمت والتقصير العربي 
واإلسالمي تجاه سياسات التيويد التي تمارسيا سمطات االحتالل في مدينة القدس، رافعين 

يا "، و"نحن لألقصى فداء..من اليرموك المحاصر إلى األقصى الجريح"الفتات كتب عمييا 
. "بعد األقصى فاضل إيو..يا حكامنا ساكتين ليو"، و"أقصانا ال تيتم راح نفديك بالروح والدم

 
المظاهرة التي خرجت في مخيم اليرموك 
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القيادة العامة يستمرون بفرض – يذكر أن الجيش النظامي وعناصر من الجبية الشعبية 
 عمى التوالي، إلى ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل 483حصارىم المشدد عمى المخيم لميوم 

وسط تفاقم األزمات المعيشية داخل المخيم، ومن جانب آخر وزعت وكالة " 53"المخيم لميوم 
كميات محدودة من المساعدات الغذائية حيث توقف التوزيع إثر إطالق قناص " األونروا"

 .الرصاص عمى أحد سكان المخيم وىو رجل في الخمسينيات من العمر حيث أصيب بقدمو
وفي سياق آخر تستمر أزمة انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية 

عمى التوالي في ظل نقص حاد بالخدمات الطبية وذلك بسبب االشتباكات والقصف " 200"لميوم 
العنيف إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم إثر القصف المتكرر، حيث تشير 

من منازل المدنيين، مما دفع المئات من عوائل المخيم %" 70"احصائيات غير رسمية إلى دمار 
لمنزوح عنو، في حين يجبر من تبقى من األىالي عمى شرب مياه اآلبار االرتوازية التي قد تكون 

. غير صالحة لمشرب
أما في ريف دمشق فقد شيدت بمدة الطيبة أعمال قصف واشتباكات عنيفة بين الجيش السوري 
النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسمحة، مما أدى إلى انتشار حالة من اليمع في 
صفوف أىالي مخيم خان الدنون المجاور ليا وذلك خشية امتداد تمك االشتباكات لتصل إلى 
منازليم، يشار أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا 

. بسبب الحصار والقصف واالشتباكات

 
مخيم خان الدنون 

ع اط انقدبعاإلنترنت إلى كافة مناطقيا وذلك مة ددة خوععمى صعيد آخر شيدت مدينة دمشق 
دام لست ساعات نتيجة أعمال الصيانة بحسب ما أعمنتو المؤسسة العامة لالتصاالت، في حين 
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أن معظم المخيمات الفمسطينية تعاني من ضعف خدمة االنترنت واالتصاالت فييا، فيما ال تزال 
. ىذه الخدمة مقطوعة عن مخيم اليرموك منذ أكثر من عام

وفي حماة يعيش الالجئون الفمسطينيون في مخيم العائدين حالة من اليدوء النسبي في ظل 
استمرار معاناتيم االقتصادية التي تشكل البطالة أبرز أسبابيا، إضافة إلى غالء المعشية وارتفاع 

إيجارات المنازل خاصة بعد نزوح العديد من سكان المناطق المحيطة بالمخيم إليو ىربًا من 
 .أعمال القصف واالشتباكات

 
 في سورية احصائيات وأرقام المخيمات الفلسطينية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 53 يومًا، والماء لـ 566 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 483لميوم 

.  ضحية155 عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار
. أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا" 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 92" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي385
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي354
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 554نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 200حوالي : 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 :  في حمص وحماةالعائدين والرمل والسيدة زينب وجرمانامخيمات  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا
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