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أهالي مخيم اليرموك ضاقوا ذرعًا من تصرفات بعض مجموعات الجيش "
 "الحر السيئة اتجاههم

 
 

 

 ثالث ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الٌرموك .

  مجموعات الجٌش الحر تنسحب من مبنى النفوس المالصق لبلدٌة
. الٌرموك والمصرف التجاري السوري فً شارع جالل كعوش

  استمرار الحصار الخانق الذي ٌفرضه الجٌش النظامً على المخٌم منذ
25/12/2012. 
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان منطقة جديدة عرطوز " باسل مصطفى سويد"ارتقاء  -

بريف دمشق، قضى تحت التعذيب عمى يد قوات األمن السوري بعد اعتقالو قبل 
 الجدير ذكره أن السويد ىو طبيب متطوع في اليالل األحمر ،حوالي ثالثة أشير

 .السوري، ورئيس نقطة عرطوز

 
باسل مصطفى سويد 

من أىالي مخيم اليرموك، إثر القصف عمى بمدة " رياض عدنان النادر"ارتقاء الشاب  -
 .الذيابية

 .من سكان مخيم اليرموك، قضى برصاص قناص" حسن شرارة"ارتقاء الشاب  -

 
حسن شرارة 
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 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لمقصف وسقوط عدد من قذائف 

الياون عميو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ىذا وكان المخيم قد شيد في ساعات 
الظييرة اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى شارع فمسطين 
في مخيم اليرموك، استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، ومن جية أخرى نقمت أحدى صفحات 
التواصل االجتماعي نبأ انسحاب الجيش الحر من مبنى النفوس المالصق لبمدية اليرموك 

والمصرف التجاري السوري في شارع جالل كعوش، وعودة سيطرة قوى النظام والجبية 
الشعبية القيادة العامة عمييم، وفي السياق ذاتو يعاني سكان مخيم اليرموك من تصرفات 

مجموعات الجيش الحر غير المسؤولة والسيئة بحق سكان المخيم وممتمكاتيم حيث ما تزال 
 .مجموعات منيم تسطو عمى البيوت والمحال التجارية في المخيم وتنيب كافة محتوياتيا

 
 المصرف التجاري السوري في شارع جالل كعوشآثار الدمار في 

 
 مخيم النيرب

الغالء الفاحش وجشع من نقل مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم النيرب يشتكون 
التجار، كما يعانون من البطالة وفقر الحال ونقص شديد في المواد الغذائية والطبية 

والمحروقات، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم لمدة تزيد عن ثمانية أشير، مما 
 المجوء لالشتراك بمولدات خاصة من أجل استجرار الكيرباء لمنازليم ومحاليم إلىاضطرىم 

 .التجارية
 

 السبينةمخيم 
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يشكو سكان مخيم السبينة من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 
 وحتى المحظة، ما سبب بنقص شديد بالمواد الغذائية واألدوية 25/12/2012المخيم منذ 

وأدى إلى إغالق جميع األفران وتم تعميق جميع الخدمات فيو، حتى بات المخيم شبو ميجور 
من سكانو الذين نزحوا عنو بسبب تردي األوضاع األمنية فيو، كما يعاني األىالي من 

 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت عنو لساعات وأيام طويمة
 

 مخيم الحسينية
يعيش سكان مخيم الحسينية أزمة إنسانية خانقة في ظل تدىور األوضاع المعيشية فيو، 

بسبب حصار الجيش النظامي لو والذي يمنع دخول المواد األساسية والغذائية إليو، ويقوم 
بحممة اعتقال وتصرفات غير إنسانية اتجاىيم، ومن استباحة الجيش الحر لحاراتو وأزقتو، 
وما بين الحصار واالستباحة، يقع سكان المخيم فريسة الحرب الدائرة في سورية التي أدت 

إلى نفاد الطحين والخبز وغالء في األسعار وعدم توافر المواد الغذائية وانقطاع لمتيار 
 .الكيربائي واالتصاالت عنو، ما خمق أزمة إنسانية فيو

 
 مخيم خان دنون

أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان دنون يشيد حالة من اليدوء النسبي، إال أن 
سكانو يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية 
عميو مما أدى إلى نقص في جميع المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر المحروقات 

 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن المخيم لفترات زمنية طويمة
 

 :لجان عمل أهمي
قدمت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك 

دعما ماليا لممساجد، لتأمين احتياجاتيا من مادة 
. المازوت ومواد التنظيف، والمياه والعصائر

ومن جية أخرى قامت الييئة الخيرية إلغاثة 
 حرام 100 فرشة و50الشعب الفمسطيني بتجييز 

وذلك استعدادًا لمواجية أي ، ااألونروقدمتيا منظمة 
. طارئ قد يتعرض لو المقيمين في مخيم اليرموك
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