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المخيمات الفلسطينية في سورية تعيش تحت وطأة القصف واستمرار "
 "الحصار الخانق عليها

 
 

 
 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

 قصف على مخيم الحسينية. 

  الفلسطينية في سوريةأزمات معيشية خانقة يعيشها أبناء المخيمات. 

  مجموعات تابعة للجيش الحر من الحجر األسود تقوم بنهب وسلب

مستودع الهيئة الفلسطينية إلغاثة الشعب الفلسطيني في مخيم 

 .اليرموك
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 :شهداء
من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد " أيمن محمد جودة" الشهيد -

 .مخيم اليرموكمن ساحة الريجة في برصاص قناص بالقرب 
استشهد جراء إطالق  فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك" بالل شحادة" الشهيد -

 .النار عليه من قبل الحاجز التابع للجيش النظامي أول مخيم اليرموك

 
 جودة أيمن الشهيد      شحادة بالل الشهيد

 
 يةمخيم الحسين
مخيم الحسينية لليوم الثاني على التوالي حيث بتجدد القصف على " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

سقطت قذائف عديدة على منطقة جامع القدس وجامع زاهر ومنطقة المشروع، ونوه المراسل بأن 
الجيش النظامي قام بإغالق الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي إلى المخيم، مما زاد من معاناة 

ليه، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض  سكان المخيم وحرمهم من الدخول والخروج منه وا 
عليه من قبل الجيش النظامي والذي يمنع دخول المواد الغذائية والتدفئة إليه، واستمرار انقطاع 

 .التيار الكهربائي واالتصاالت عنه، وعدم توفر مقومات الحياة فيه
 رموكمخيم الي

بالحجر األسود قامت بنهب بأن مجموعات تابعة للجيش الحر " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
في مخيم اليرموك أول شارع " للهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني"وسلب مستودع تابع 

، وبحسب شهادة أحد سكان الحي بأن هذه المجموعة هددت حارس المستودع وأشهرت 51ـال
لمخيم، بوجه السالح ومن ثم قامت بنهب المستودع الذي يحوي طرود غذائية مخصصة ألهالي ا
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( سرفيس)وأشار المراسل بأن عناصر حاجز الجيش النظامي قاموا بإطالق النار على حافلة 
، ومن جانب أخر ال زال المخيم يعاني من وطأة الحصار "بالل شحادة" أسفرت عن استشهاد

على التوالي والذي يمنع دخول  06الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه لليوم 
 .اإلغاثية والتدفئة والطحين إليهغذائية و المواد ال

 
 مخيم اليرموك –حركة الشارع الرئيسي 

 مخيم خان الشيح
حالة من الهدوء الحذر تسود مخيم خان الشيح، إال أن المخيم يعاني من أزمات معيشية خانقة، 
في ظل شح المواد الغذائية ومواد التدفئة فيه، إضافة النقطاع التيار الكهربائي وشبكة 

 األثرياالتصاالت عنه لساعات وأيام طويلة، يشار أن مخيم خان الشيح يقع بالقرب من الخان 
 .كيلومترا 72والذي ينسب له المخيم كما ويبعد عن دمشق مسافة  القديم

 مخيم درعا
أن أهالي مخيم درعا يعيشون حالة من الخوف والهلع المستمرين " مجموعة العمل"أكد مراسل 

بسبب استمرار سقوط القذائف على المخيم، واستمرار االشتباكات وتواجد عدد كبير من القناصين 
معاناة أهالي مخيم  أننيرانهم بشكل عشوائي على المارة، ونوه المراسل  الذين يقومون بإطالق

درعا اإلنسانية والمعيشية ال زالت مستمرة بسبب فقر الحال والنقص الشديد في المواد التموينية 
 .والغذائية والمحروقات ومادة الخبز
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 مخيم خان دنون
في مخيم خان دنون لإلطالع على أوضاعهم " مجموعة العمل"في جولة استطالعية لمراسل 

المعيشية نقل المراسل من هناك صورة مأساوية يعيشها أبناء المخيم بسبب النقص الحاد في 
المواد الغذائية والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه أليام عديدة، يشار أن 

الشعب الفلسطيني والسوري الذين هجروا  أبناءنازح من  57666م خان دنون يستقبل حوالي مخي
 .من مخيماتهم قسرا بفعل القصف العنيف على مناطقهم

 السبينهمخيم 
، إال أن السبينهبأن حالة من الهدوء الحذر تسيطر على مخيم " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

كيلومترا جنوبي دمشق يعاني من  51على مسافة  سبينهبلدة  هذا المخيم الذي يقع بالقرب من
تدهور األوضاع المعيشية فيه، نتيجة الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه ويمنع بموجبه 

 .إدخال المواد الغذائية والتدفئة، في ظل استمرار أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز في المخيم
 

 :مفقودون
فلسطيني ( عاما 14) "أحمد محمود حميد"عن فقدان الشاب " ة العمللمجموع"وردت أنباء 

الجنسية من سكان مخيم اليرموك، الذي فقد عند خروجه من مخيم اليرموك بتاريخ 
 .، ولم تردعنه أي أنباء أو معلومات حتى اآلن57/7/7654
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