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 مايزال الحسينية مخيم أهالي من العائالت عشرات مصير"

 "المخيم على النظامي الجيش سيطرة بعد مجهولا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "المحاصر عائالت مخيم اليرموكال"إحدى 

 

 السوري. الصراع تداعيات جراء سقطوا فلسطينيين ضحايا سبع 

 ودرعا اليرموك مخيمي على قصف . 

 خانقة معيشية أزمات من يعاني الشيح خان مخيم . 

 درعا مخيم يسودان والهلع الخوف.  

 قبور يزورون األضحى عيد أيام أول في اليرموك مخيم أهالي 

 . مخيمهم عن الحصار بفك ويطالبون شهدائهم
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 : ضحايا

 العلي، مأمون محمد وناريمان سارة وطفلتيها دهشة احمد هبة السيدة استشهاد 

 األول تشرين 21 يوم مالطا جزيرة قبالة غرقهم اثر اليرموك، مخيم سكان من

1122 . 

 

 

 

 

 

 له تعرض الذي القصف نتيجة اليرموك مخيم أبناء من شبان ثالثة استشهاد 

 : هم والشهداء اليوم المخيم

 ". وحميد مجد" الشاب -

 ". قطان خير محمد" الشاب -

 " . األبطح عيسى" الشاب -

 نتيجة اليرموك، مخيم أهالي من( عاما   21) نعيمي محمد عزيزة السيدة ستشهادا 

 منذ المخيم على النظامي الجيش يفرضه الذي الحصار جراء بالجفاف إصابتها

 . يوما   22

 : الحسينية مخيم

 الحسينية مخيم أهالي من العائالت عشرات مصير أن العمل مجموعة مراسل أكد

 تفيد أنباء هناك وأن خاصة المخيم، على النظامي الجيش سيطرة بعد مجهول   مايزال

 وأرسلتهم المخيم في موجودة كانت التي العائالت جميع اعتقل النظامي الجيش بأن

 التواصل صفحات بعض تناقلته ما وبحسب معهم، للتحقيق زينب السيدة منطقة إلى

 بأن الحر الجيش لمجموعات والمؤيدة الحسينية مخيم أخبار بنقل المعنية الجتماعي

 هذه نفت النظامي للجيش المؤيدة الصفحات أن إل األهالي، حياة على خوفا   هناك

 العائالت جميع عن باإلفراج قام اعتقلهم أن بعد السوري الجيش بأن وأكدت األنباء

 . منهم الشباب على وأبقى
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 :اليرموك مخيم

 القذائف من عدد لسقوط المبارك األضحى عيد أيام أول في اليرموك مخيم تعرض

 سقوط إلى أدت الثالثين وشارع اليرموك شارع أول طالت منه مختلفة مناطق على

 اقتصرت الثالثين شارع في األبنية بأحد حريق واندلع والجرحى الضحايا من عدد

 تزامن سمائه فوق الحربي للطيران تحليقا   المخيم شهد كما ماديات،ال على أضراره

 الحر الجيش من ومجموعات النظامي الجيش بين اشتباكات حدوث مع ذلك

 .والخفيفة المتوسطة األسلحة فيها استخدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قبل من 22 الـ يومه يدخل الذي الحصار فرغم اإلنساني الوضع صعيد على أما

 بسبب فيه حقيقية إنسانية كارثة حدوث إلى أدى والذي المخيم على النظامي الجيش

 عن سكانه يثن لم ذلك أن إل يؤكل شيء وكل والخضار التموينية المواد جميع نفاد

 تطالب بمظاهرة والخروج والجديدة القديمة اليرموك مقبرة قي الشهداء قبور زيارة

 . مخيمهم عن الحصار بفك
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 :صور من فعاليات العيد في مخيم اليرموك المحاصر
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 :درعا مخيم

 القذائف من عدد سقوط اليوم شهد درعا مخيم بأن العمل مجموعة مراسل ذكر

 جانب ومن الماديات، على فيها األضرار اقتصرت منه متفرقة مناطق استهدفت

 العسكرية اإلجراءات بسبب والهلع الخوف من حالة المخيم سكان يعيش آخر

 المخيم على والمطلة المتاخمة المناطق في النظامي الجيش بها يقوم التي المشددة

 المواد شح من يشتكون األهالي يزال ل متصل سياق وفي اقتحامه، بهدف من وذلك

 عن والتصالت الكهربائي التيار انقطاع واستمرار األدوية توفر وعدم الغذائية

 . المخيم

 : الشيح خان مخيم

 سبب ما الدقيق مادة توفر عدم أهمها عديدة أزمات من الشيح خان مخيم سكان يشكو

 الكهربائي التيار انقطاع واستمرار الخبز رغيف على الحصول في حقيقية أزمة

 .المخيم عن والتصالت

 : الالذقية الرمل مخيم

 من كبيرا   عددا   يستقبلون الذين الرمل مخيم أبناء يعيشها النسبي الهدوء من حالة

 األوضاع تدهور جراء المجاورة والمناطق الفلسطينية المخيمات من إليهم الوافدين

 واألدوية الغذائية المواد شح من سكانه فيشكو اإلنساني الصعيد على أما األمنية،

 .األسعار وغالء والمحروقات

 : أهلي عمل لجان

 عاتقهم على أخذوا الذين المدرسات و المدرسين الخيرية فلسطين هيئة كرمت

 .يعانونها التي الصعوبات كل رغم اليرموك مخيم أبناء تدريس

 أيام أول صباح الشيح خان مخيم في الفلسطينية الوطنية الهيئة قامت جانبها ومن

 التطوعية الشبابية همة مجموعة متطوعي من وبمشاركة المبارك األضحى عيد

 لشهداء التذكاري النصب على الزهور من إكليل ووضع المخيم مقبرة بزيارة

 .المخيم

 مشروع بتنفيذ الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة قامت فقد حلب في أما

  .الثالثاء اليوم صباح األضاحي
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 حاجة األكثر الحالت من عائلة 211 ال يقارب ما المشروع هذا من استفاد حيث

  .النيرب مخيم في


