
 

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

 

 

 
 

 

استمرار الحصار على مخيم اليرموك، والجيش النظامي يمنع عودة أهالي مخيمي "
 "الحسينية والسبينة إلى منازلهم للشهر التاسع على التوالي

 
 
 

 فلسطٌنً قضى تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

 قصف على مخٌم النٌرب واشتباكات فً مخٌم درعا. 

 انقطاع خدمتً الهاتف األرضً واإلنترنت عن مخٌم خان الشٌح. 

  بمنع إدخال المساعدات إلى مخٌم الٌرموك" المسلحٌن"أنور عبد الهادي ٌتهم. 

 
 
 
 
 

 مخيم اليرموك
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 ضحايا
 .فمسطيني سوري تحت التعذيب في سجون األمن السوري ( سنة23)" ىيثم صبح"قضى  -

 
 هيثم صبح

 آخر التطورات
القيادة – ال يزال الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 

العامة مستمرًا عمى مخيم اليرموك بدمشق منذ أكثر من أحد عشر شيرًا، حيث يعاني المخيم من 
نقص حاد في المواد الطبية والغذائية إضافة إلى توقف جميع مخابز ومشافي المخيم عن العمل 

. باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا
وفي سياق متصل اليزال األىالي في مخيم اليرموك يرفضون استالم المساعدات الغذائية وذلك 
احتجاجًا عمى ما تعرضت لو نساؤوىم في األيام الماضية من معاممة ميينة، وذلك بحسب بيان 

في مخيم اليرموك بمنع " المسمحين"تم نشره في وقت سابق، ومن جانبو إتيم أنور عبد اليادي 
ففي تصريح أدلى بو " بالتصرفات الإلنسانية"ادخال المساعدات إلى مخيم اليرموك واصفًا ذلك 

لوكالة سانا، عبر مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية بدمشق عن إدانتو لتمك 
التصرفات ومحماًل تمك المجموعات وداعمييم مسؤولية زيادة معاناة األىالي داخل المخيم 

. وخارجو عمى حد تعبيره
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وعمى صعيد آخر سادت حالة من اليدوء الحذر أرجاء مخيم خان الشيح بريف دمشق تزامنت مع 
عن العمل، ويذكر أن المخيم قد تعرض أول  ADSL توقف خدمتي الياتف األرضي واإلنترنت

. أمس لقصف بالبراميل المتفجرة مما أسفر عن دمار كبير في منازل ومحال المدنيين
أما في حمب فقد تعرض مخيم النيرب فجر األمس لقصف بعدد من القذائف أصابت إحداىا 
منزاًل متسببة بأضرار مادية وعدد من اإلصابات، وفي ذات السياق شيد مخيم درعا جنوبي 
سورية اندالع اشتباكات متقطعة عمى أطرافو تزامنت مع سماع أصوات انفجارات بين الحين 

 .واآلخر

 
 من آثار القصف على مخيم النيرب

 األوضاع المعيشية
ال تزال معاناة أىالي مخيمي الحسينية والسبينة مستمرة، حيث يمنع عناصر الجيش النظامي 

ومجموعات من الفصائل الفمسطينية المحسوبة عميو األىالي من العودة إلى منازليم، بالرغم من 
سيطرة الجيش النظامي عمييما بشكل كامل منذ أكثر من تسعة أشير، مما أضاف عمى األىالي 

. أعباء مادية إضافية خاصة مع غالء المعيشة وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة
ويذكر أن الجيش النظامي قد سيطر عمى المخيمين بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة دارت بينو 

وبين مجموعات من الجيش الحر، وفي سياق متصل يعاني أىالي مخيم خان الشيح بريف 
دمشق من االنقطاع المتكرر لمطرق الواصمة بين مخيميم ومركز المدينة وذلك بسبب االشتباكات 

وأعمال القصف الذي تستيدف القرى المحيطة بو، مما أدى إلى فقدان معظم المواد التموينية 
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منو، أما في درعا فيعاني من تبقى من األىالي في مخيم درعا من نقص حاد في الخدمات 
الصحية وذلك بسبب القصف المتكرر الذي استيدف المخيم والذي أدى إلى دمار كبير في 

منازل المدنيين والبنية التحتية في المخيم، ويذكر أن العشرات من عائالت المخيم قد اضطرت 
 .لمنزوح إلى القرى المجاورة وذلك ىربًا من أعمال القصف


