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 "أزمات معيشية تنذر بكارثة إنسانية في المخيمات الفلسطينية بسورية "
 

 
 

 
 شهيد فلسطيني في سورية. 

 قصف على مخيم خان الشيح والسيدة زينب. 

  التواليعلى  77استمرار الحصار على مخيم الحسينية لليوم. 

  على التوالي 15مخيم اليرموك يعاني من وطأة الحصار عليه لليوم. 

  مجموعة من الجيش الحر تفرج عن جميع المعتقلين لديها من أبناء

 .مخيم النيرب
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا، الذي استشهد جراء " أحمد علي نوري"انضم الشهيد 

على تقاطع اوتستراد الملعب مع طريق طفس، إلى قافلة الشهداء  تصفيته من قبل األمن السوري
 .الفلسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في سورية

 :مخيم السيدة زينب
نبأ تعرض مخيم السيدة زينب للقصف وسقوط عدد من القذائف " مجموعة العمل"أكد مراسل 

نما اقتصرت األضرار ع لى الماديات فقط، ومن جهة عليه، دون أن تسفر عن وقوع إصابات وا 
أخرى يعاني سكان مخيم السيدة زينب كغيره من المخيمات الفلسطينية المتواجدة على األراضي 
السورية من شح المواد الغذائية وعدم توفر مواد التدفئة ومن الغالء الفاحش لألسعار، واستمرار 

 .انقطاع االتصاالت والتيار الكهربائي عنه
 مخيم خان الشيح

سقوط ثالثة جرحى من أبناء مخيم خان الشيح نتيجة سقوط " مجموعة العمل"  عن مراسلنقالا 
من هذه  المياهقذيفة هاون بالقرب من نبعة العين، يشار أن أبناء المخيم يقومون بتعبئة صهاريج 

المنطقة، ترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي فوق سماء المخيم، ومن جانب آخر الزال المخيم 
 .وقات إضافة الرتفاع األسعار فيهيعاني من أزمات حادة بمواد التدفئة والمحر 

 مخيم اليرموك
لك مع أن حالة من الهدوء الحذر يشهده مخيم اليرموك، ترافق ذ" مجموعة العمل"أفاد مراسل 

لى المخيم بشكل اعتيادي، وأما على أرض الواقع فال يزال  حركة دخول وخروج لألهالي من وا 
على التوالي حيث يقوم  15الجيش النظامي يفرض حصار خانق على مخيم اليرموك لليوم 

الجيش النظامي بمنع دخول المواد الطبية واألغذية بكافة أنواعها والمحروقات والطحين إلى 
 .المخيم

 مخيم النيرب
تفيد بأن مجموعة من الجيش الحر قامت باإلفراج عن جميع " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

المعتقلين لديها من أبناء مخيم النيرب، يشار أن مجموعة من الجيش الحر قامت باعتقال عدد 
ثالثة من أبناء المخيم رداا على اعتقال أحد العناصر المقرب من الجيش النظامي ويدعى عدنان ل

أشخاص مقربين منهم وتسليمهم للجيش النظامي، الجدير ذكره أن عدد المعتقلين من أبناء المخيم 
 .معتقل لدى حاجز البراد التابع للجيش الحر ٠٥وصل إلى 

 سبينهمخيم 
عن تدهور األوضاع المعيشية في المخيم بشكل  السبينهفي مخيم " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

حيث أصبح الحصول  فاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز في المخيم،كبير، إضافة إلى ت
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على ربطة الخبز أمر بالغ الصعوبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، ومما 
 .يزيد من صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وفقدان معظم سكان المخيم لعملهم

 مخيم الحسينية
بان مخيم الحسينية شهد منذ الصباح الباكر تحليقاا للطيران " مجموعة العمل"نقالا عن مراسل 

حالة من الهدوء النسبي سادت شوارع وحارات المخيم،  أنالحربي فوق سمائه، ونوه المراسل 
وردت أنباء لمجموعة العمل بأن الحاجز المتواجد عند السكة والتابع للجيش النظامي يقومون 

يات تسوية للطريق الواصل إلى المخيم وذلك بهدف السماح بدخول وخروج السيارات منه بعمل
ليه، وبذلك قد تحل مشكلة المخيم الذي ال زال يعاني من الحصار الذي يفرضه عليه الجيش  وا 

 .على التوالي، ويمنع بموجبه دخول المواد الغذائية والطبية والتدفئة إليه 77النظامي لليوم 
 /حماة/ئدينمخيم العا

يعيش مخيم العائدين بحماة أوضاع إنسانية مزرية بسبب النقص الحاد في مادة الخبز والمواد 
 .الغذائية ومواد التدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمة االنترنت عنه

 /حمص/مخيم العائدين
حاد في المواد أن سكان مخيم العائدين بحمص يشكون من نقص " مجموعة العمل" أفاد مراسل

الغذائية والتدفئة وعدم توفر مادة الخبز فيه، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق 
 .واسعة منه منذ أيام وانقطاع شبكة االتصاالت عنه

 
 : اعتقال

فهد محمود "بأن قوات األمن السوري قامت باعتقال األخوين " العمللمجموعة "وردت أنباء 
ع، وذلك من سكان مخيم العائدين بحمص منذ ثالث أسابي" العزيز محمود أيوبعبد "، و"أيوب

 .أثناء عودتهما من العمل
 

 :مفقودون
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، من منزله " سامر أحمد جورية"فقد الشاب  -

 .منذ ثالثة أسابيع و لم يعرف عنه شيئا حتى اآلن
في مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية يوم الخميس  "نضال سمير درويش"فقد الشاب  -

 .ولم ترد عنه أي أنباء حتى اللحظة 77-70-0752
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 درويش سمير نضال المفقود

mailto:info@prc.org.uk

