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على وقع تجدد القصف على مخيم اليرموك، طرفي النزاع يتبادالن االتهامات "
 "بشأن إفشال وخرق الهدنة

 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا جراء الصراع الدائر في سورية. 

  مخيم اليرموك بسبب نفاد الطعامحاالت فقدان وعي لكبار السن في. 

 استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن مخيم خان الشيح. 

 األونروا تقوم بتوزيع معونات غذائية على أهالي مخيم الرمل. 

  األوروبية تنهي استعداداتها لتسيير طائرة مساعدات " الوفاء"حملة
 .لمنكوبي سورية
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 :ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضى تحت التعذيب في سجون " عبودإسماعيل حسن "الشاب  -

أحد العاملين في السفارة الفلسطينية في " إسماعيل عبود"األمن السوري، يشار أن 
دمشق، ويذكر أنه كان قد اعتقل منذ حوالي عام ونصف قبل أن يفرج عنه ليعتقل مرة 

 .ثانية قبل حوالي نصف العام
وهما من عناصر الجبهة الشعبية  ،قضيا اليوم" عقلة أيمن"و" غسان زينب"الشابان  -

 .العامة وفتح االنتفاضة القيادة

 
 إسماعيل حسن عبود

 :مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك فجر اليوم لسقوط عدد من قذائف الهاون، 

إثر محاولة بعض  أدت إلى سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات
عناصر الحاجز دخول المخيم من جهة حلوة زيدان، إلى ذلك حمل طرفي النزاع الطرف األخر 
مسؤولية السعي إلفشال الهدنة، وفي سياق متصل عقدت لجنة المصالحة الفلسطينية اليوم مؤتمرًا 

عودة أهله و  خيمالفصائل الفلسطينية للسعي إلى حل أزمة المو  صحفيًا ناشدت فيه المجتمع الدولي
تعهدوا كلجنة و  من يدعمهم مسؤولية تعثر االتفاقو  إليه، كما حّملت األطراف داخل المخيم

 .سيبذلوه على خطى حل مأساة أهل المخيمو  مصالحة بأنهم لن يوفروا جهدًا إال
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أما على الصعيد اإلنساني فال تزال مأساة أهالي اليرموك في تفاقم مع استمرار الحصار 
على التوالي من قبل الجيش النظامي والذي أدى إلى انعدام  451على المخيم لليوم المفروض 

السن بسبب  وسائل العيش ومقومات الحياة فيه، كما ُسجلت حاالت فقدان وعي لعدد من كبار
 .نفاذ الطعام

 
 :مخيم خان الشيح

خيم من المخيمات يعاني سكان مخيم خان الشيح الذين يستقبلون آالف العائالت النازحة إلى الم
الفلسطينية والمناطق المجاورة له، من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز 

كما يشتكون من الحصار المفروض  ،الخمسة عشر ساعة إضافة النقطاع شبكة الهاتف الخلوي
ئية واألدوية التابع للجيش النظامي والذي أدى إلى شح المواد الغذا 86عليهم من قبل الحاجز 

 .والمحروقات والدقيق
 

 :مخيم الرمل الالذقية
حالة من الهدوء النسبي تسود حارات وشوارع مخيم الرمل في الالذقية، إال أن سكانه يعانون من 
أوضاع اقتصادية صعبة بسبب األحداث الدائرة في سورية، ومن جهة أخرى أورد مراسل 

وزيع معونات غذائية على أهالي المخيم والنازحين له من مجموعة العمل نبأ قيام وكالة األونروا بت
 .المخيمات األخرى

 
 قسائم المساعدات التي توزعها األونروا في مخيم الرمل
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 :مخيم جرمانا
شيع يوم أمس أهالي مخيم جرمانا عددًا من عناصر جيش التحرير الفلسطيني الذين سقطوا في 

منطقة عدرا العمالية، أما من الناحية المعاشية فال يزال االشتباك مع مجموعات الجيش الحر في 
ت الحرب سكانه يعانون من فقر الحال وغالء األسعار وانتشار البطالة بينهم جراء انعكاس تجليا

 .الدائرة في سورية عليهم
 

 :إفراج
من أبناء مخيم خان الشيح حيث كان " أبو صالح"الح صالح محمد ص"اإلفراج عن المعتقل 

محتجزًا منذ قرابة العام في سجون األمن السوري، وهو شقيق المعتقل صادق الذي أفرج عنه منذ 
 .يومين

 :حمالت تضامنية 
استعداداتها لتسيير طائرة محملة بالمساعدات " حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"أنهت 

الفلسطينيين ومراكز اإليواء في اإلنسانية من هولندا إلى دمشق، تستهدف مخيمات الالجئين 
 .العاصمة السورية، ال سيما في ظل المنخفض الجوي العميق الذي يضرب منطقة بالد الشام

وقال منسق القافلة السادسة في الحملة محمد شيبي، في تصريح صحفي مكتوب اليوم، إن 
جاري باتجاه ال( ديسمبر)الطائرة ستقلع من مطار روتردام يوم التاسع عشر من كانون أول 

دمشق، محملة بالمساعدات اإلنسانية الخاصة بمستلزمات فصل الشتاء، في حين سيتم تنفيذ 
حملة واسعة لجمع التبرعات يومي التاسع عشرة والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم تسليط 

 .الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين جراء الصراع المتواصل
أوضح شيبي أن خمسة عشر من أعضاء الحملة سيغادرون من عدة دول أوروبية باتجاه بيروت و 

، حيث سيتوجهون في اليوم التالي إلى دمشق تمهيًدا الستقبال (41|48)يوم االثنين المقبل 
الطائرة المحملة بأطنان من المساعدات اإلنسانية، والتي تهدف إلى تلبية االحتياجات األساسية 

ن الفلسطينيين والمواطنين السوريين الذين تضرروا من الصراع الدائر في سورية، ضمن لالجئي
، حيث ستتضمن إرسال طائرة "ساعد سورية من برد الشتاء"حملتها الجديدة التي سيكون شعارها 

 .1142مليئة بالمواد الضرورية تزامنا مع بداية شتاء 
دالع الصراع في سورية، وما يرشح من أنباء مع حلول فصل الشتاء الثالث منذ ان"وأوضحت أنه 

قررنا التدخل  ,عن وفاة أطفال من جراء البرد القارص جراء عدم توفر مستلزمات التدفئة لهم
إلنقاذ اآلالف من الالجئين الذين يعانون تحت وطأة الصراع الدائر في سورية، حيث تم توثيق 
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ألبسط االحتياجات االنسانية واألساسية  حجم المعاناة التي يعيشها الالجئون الذين يفتقرون
خاصة في مخيمات االجئين داخل سورية، وسنعمل على تقديم المساعدة لتلك المخيمات في 
سوريا من خالل توفير المواد األساسية مثل البطانيات واألحذية وحليب األطفال، التدفئة، الطرود 

 ".يةالبس، وغيرها من المواد الصحالغذائية، واألدوية، الم
نّفذت عدة عمليات إغاثة لالجئين الفلسطينيين الفارين من " حملة الوفاء األوروبية"يشار إلى أن 

مخيمات سورية في كل من األردن ولبنان، خالل األشهر الماضية، حيث قام وفد منها بزيارات 
عينية ميدانية ألماكن تواجدهم لالطالع على أوضاعهم، في حين عملت على تقديم المساعدات ال

 .في محاولة للتخفيف من معاناتهم
 

 : لبنان
نفذ عدد من أهالي مخيم عين الحلوة في لبنان اليوم اعتصامًا للمطالبة بإيجاد إيواء لالجئين 
الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والمقيمين في مخيم الكرامة المقام بجانب مجمع 

 .ن الحلوةالشيخ زايد على الشارع التحتاني لمخيم عي
عائلة من الالجئين أي ما  01الذي تسكنه حوالي و  خيمة 81يذكر أن تجمع الكرامة المكون من 

نفر يعاني قاطنوه من أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة وذلك لظروف اإلقامة  151يقارب 
 .السيئة فيه


