
 

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

 

 

 
 

 

 "قصف عنيف يستهدف محيطي مخيم درعا وخان الشيح"

 
 

 
  المحاصرون في مخيم اليرموك يخرجون بمسيرات تضامنية مع المسجد

 .األقصى

 أهالي مخيم الحسينية خارج مخيمهم حتى اللحظة. 

  اإلنسانية من مخيم اليرموك لتلقي العالج خارجهإخراج عدد من الحاالت. 

 أهالي مخيم خان دنون يشتكون من معاملة حاجز األمن لهم. 
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 مخيم اليرموك
انطلق و  "نحن لألقصى فداء"شهد مخيم اليرموك ظهر اليوم مسيرات تضامنية تحت عنوان 

المسيرة شوارع األهالي في مسيرتهم بعد صالة الجمعة من أمام جامع فلسطين حيث جابت 
المخيم وهتف األهالي لألقصى وأعربوا عن تنديدهم لما يتعرض له المسجد األقصى من 

 .اعتداءات واقتحامات متكررة
ومن جانب آخر  ،ويذكر أن عددًا من المنظمات األهلية كانت قد دعت لهذه المسيرة يوم أمس

استؤنف اليوم إخراج عدد من الحاالت اإلنسانية من أهالي المخيم وذلك لمتابعة عالجهم في 
 .مشافي دمشق

 
 المسيرة التي خرجت اليوم في مخيم اليرموك

 
 مخيم درعا

استمرار القصف العنيف الذي يستهدف محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، وسماع أصوات 
هائلة ناجمة عن القصف الجوي لتلك المناطق، في حين يعاني أهالي المخيم من انعدام إنفجارات 

العديد من المواد الغذائية والطبية داخل المخيم إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات 
 .طويلة
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 مخيم خان الشيح
شق وذلك بسبب حالة من التوتر والقلق تسود مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دم

استمرار القصف العنيف الذي يستهدف المناطق والمزارع المحيطة بالمخيم، هذا ويعاني األهالي 
من غالء أسعار المواد التموينية وفقدان أصناف عديدة من أسواق المخيم بسبب اإلغالق 

 .المتكرر للطرقات الناجم عن القصف واإلشتباكات المتكررة
 

 مخيم خان دنون
لهدوء النسبي يعيشها مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين وسط شكاوي متكررة من حالة من ا

التصرفات غير األخالقية التي يمارسها عناصر الحاجز النظامي حيث سجل عدد من 
 .المضايقات من قبل عناصر الحاجز لفتيات من المخيم

دنون يستقبل العشرات  وفي سياق متصل يعاني األهالي من غالء المعيشية ويذكر أن مخيم خان
 .من العائالت النازحة من باقي المخيمات

 
 مخيم الحسينية

ال يزال أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين ينتظرون العودة إلى مخيمهم الذي نزحوا عنه 
إثر االشتباكات العنيفة التي وقعت قبل حوالي الخمسة أشهر بين الجيش النظامي ومجموعات 

حر والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم، ومنذ ذلك الحين واألهالي من الجيش ال
ينتظرون العودة إلى مخيمهم وسط وعود متكرر من قبل األمن السوري بالسماح لهم بالعودة إليه، 
ويشار أن األمن السوري قد سمح قبل فترة لبعض األفراد من المخيم بالدخول إلى منازلهم إلخراج 

 .يات منهابعض الحاج
 

 مؤسسات العمل األهلي
تستمر الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بمشروعها في استصالح بعض المساحات في 

في مخيم اليرموك حيث قامت بزراعة تلك المساحات بالحشائش وبعض الخضراوات  51شارع الـ 
 .وذلك لتأمين الخضار ألهالي المخيم المحاصرين
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 في مخيم اليرموك 51المساحات في شارع الـ استصالح بعض 


