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والفصائل " سكان مخيم درعا يطالبون منظمة التحرير الفمسطينية"
الفمسطينية بالخروج عن صمتها والتحرك من أجل إنقاذ أرواح أبناء 

 "شعبها

 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك .

  أهالي مخيم خان الشيح يطالبون طرفي الصراع في سورية بتحييد
. المخيم ويؤكدون على خلوه من كافة المظاهر المسلحة
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 :ضحايا
، قضى جراء التعذيب اليرموك مخيم من سكان " عبد اهلل شكري أحمد خنيفس" ارتقاء الشاب -

 .في سجون النظام السوري
يني الجنسية من سكان جديدة عرطوز، قضى نحبو في طفمس" إياد محمد سويد"ارتقاء الشاب  -

 .سجون النظام السوري
من سكان مخيم اليرموك، وىو من المجان األمنية التابعة " لؤي جمعة منصور"ارتقاء الشاب  -

.  االشتباكات مع مجموعات الجيش الحرأثناء قضى ،لمجبية الشعبية القيادة العامة

 
 عبد اهلل شكري أحمد خنيفس

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
 عمى الماديات فقط، ومن جية أخرى ما زال أىالي مخيم أضرارىامناطق متفرقة اقتصرت 
 من الحصار االقتصادي الخانق الذي يفرضو الجيش أشيراليرموك يعانون منذ عدة 

النظامي عمى مداخل المخيم ومخارجو ويمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والطبية والتدفئة 
والطحين ومستمزمات الحياة إليو، ىذا في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء 

واالتصاالت عنو أليام طويمة، وانتشار األوبئة واألمراض فيو بسبب تراكم النفايات وعدم 
وجود كادر طبي فيو، كما يشتكون من المعاممة غير اإلنسانية لعناصر الحاجز التابع 

 .لمجيش النظامي أول المخيم والذين باتوا يضيقون الخناق عمييم في الدخول والخروج
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 آثر القصف عمى مخيم اليرموك اليوم

 مخيم خان الشيح
رغم أن أىالي مخيم خان الشيح ال يتركون مناسبة إال ويؤكدون فييا عمى أن المخيم يضم 

مدنيين عزل ويشددون عمى عدم تواجد أي شكل من أشكال المظاىر المسمحة بداخمو، ورغم 
مطالبتيم المستمرة من طرفي الصراع في سورية بعدم زجيم بمييب النار التي تحرق 

الطرفين، إال أنيم وجدوا أنفسيم يدخمون في أتون ىذا الصراع دون إرادتيم وذلك من خالل 
القصف الشبو اليومي الذي تتعرض لو حارات وأزقة وبيوت المخيم والذي نجم عنو ارتقاء 

العديد من أبنائو وسقوط عدد كبير من الجرحى، إضافة لمحصار الخانق الذي يفرضو 
الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو، مما زاد من مأساة أىمو الذين يعانون أصاًل من 
أزمات معيشية خانقة أىميا أزمة الخبز الناجمة عن إغالق جميع أفران المخيم ألبوابيا 
نتيجة عدم توفر مادة الطحين والمحروقات، كما يشتكي سكانو من غالء األسعار وشح 

المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت بشكل مستمر لساعات 
وأيام طويمة، وبناء عميو يناشد سكان المخيم كافة الجيات المعنية سواء منيا الدولية المتمثمة 

 التي تعتبر نفسيا ةباألمم المتحدة واألونروا، والفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطيني
الممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني لمتدخل من أجل رفع الجور والظمم عن أبناء كافة 

المخيمات الفمسطينية في سورية ومن ضمنيا مخيم خان الشيح، ومد يد العون والمساعدة ليم 
 .وتحييدىا عن الصراع الدائر في سورية
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مخيم درعا 
يعاني سكانو شح المواد األساسية وخاصة مادة الخبز ما زاد من معاناتيم ىو الحصار 

كاد يتسبب بحدوث كارثة إنسانية، لذلك  فروض عمى المخيم من قبل الجيش النظامي مامال
حمل سكان المخيم النظام السوري مسؤولية ما يحصل جراء حصاره عمى المخيم ومنعو من 

منظمة وتوزيع الخبز إلى األىالي، كما طالبوا المؤسسات الفمسطينية العاممة في سوريا 
التحرير الفمسطينية والفصائل الفمسطينية بالخروج عن صمتيا والتحرك من أجل إنقاذ أرواح 

أبناء شعبيا، ومن جانب آخر ال يزال من تبقى من سكان المخيم يشتكون من استمرار 
انقطاع التيار الكيربائي وخدمة االنترنت واالتصاالت الخموية منذ ثالثة أيام عمى التوالي، 

كما يعانون من نقص حاد في المستمزمات الطبية واألدوية وعدم توفر المواد الغذائية 
 .والمحروقات

 
 مخيم العائدين حماة

رغم ما يعانيو سكان مخيم العائدين بحماة من ضائقة اقتصادية وعدم توفر معظم المواد 
 استقبموا العديد من العائالت الوافدة إلييم من مختمف المحافظات السورية، أنيمالغذائية إال 

إال أن سكانو يعانون من غالء األسعار ونقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، 
 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 
 مخيم العائدين حمص

 مخيم العائدين بحمص، تخممو سماع أصوات وأزقةحالة من اليدوء النسبي شيدتيا حارات 
انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم نتيجة القصف عمى المناطق المجاورة لو، ومن الجانب 
المعاشي يشكو األىالي من شح المواد الغذائية والمحروقات وصعوبة الحصول عمى مادة 

 .الخبز
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