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الهيئة الوطنية األهمية الفمسطينية تقرر استئناف عممها في مخيم "
ساءات األسبوع الفائت  "اليرموك، رغم ما تعّرضت له من مضايقات وا 

 

 
 

 أربع ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة .

  قصف صاروخً على مخٌم السبٌنة، وسقوط عدد من القذائف على
. مخٌم خان الشٌح والٌرموك والحسٌنٌة

  استمرار الحصار الخانق الذي ٌفرضه الجٌش النظامً على مداخل
. ومخارج مخٌم الحسٌنٌة منذ عدة أشهر

  أهالً مخٌم حندرات ٌطالبون بعودتهم لمخٌمهم وخروج الجماعات
. المسلحة

 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
 .إثر االشتباكات التي وقعت اليوم في مخيم اليرموك" فايز عبداهلل شرقي"ارتقاء الشاب  -
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم  ( عاماً 22)" محمد بسام معين فرىود"ارتقاء الشاب  -

 .اليرموك، من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني قضى نحبو في منطقة عدرا
من سكان مخيم الحسينية من مرتبات جيش التحرير " عبد الرزاق يوسف شمحاوي"الشاب  -

 .الفمسطيني، قضى نحبو بمنطقة عدرا
 قضى برصاص قناص في ،من سكان مخيم حندرات" محمود ميعاري"ارتقاء الشاب  -

منطقة السجن المركزي، الجدير ذكره أن الميعاري ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية 
 .التابعة لمجيش النظامي

 
 محمد بسام معين فرهود

 مخيم السبينة
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة تعرض لقصف صاروخي من نوع غراد خمف عددًا 

من الجرحى ودمارًا ىائاًل في البيوت، ونوه المراسل بأن سكان المخيم يعانون من استمرار 
الحصار الخانق الذي تفرضو قوات الجيش النظامي عمييم والذي تمنع بموجبو األىالي من 

الدخول أو الخروج منو واليو، ما تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والطبية إضافة النعدام 
. المياه الصالحة لمشرب

 
 مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
الشارع العام مقابل الحارة الشرقية ومزارع شارع شرف، كما ُسجل سقوط قذيفة داخل مدرسة 
الجميل، نجم عنيا اندالع النيران بخزان الكيرباء عمى الشارع العام أدت إلى انقطاع التيار 

. الكيربائي عن الحارة الشرقية، ووقوع عدد من الجرحى عرف منيم الشاب عماد خميل
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ومن الجانب االقتصادي ال يزال األىالي يعانون من أزمات معيشية خانقة جراء تدىور األوضاع 
. األمنية في المخيم وغالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات والطحين

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد سقوط قذيفتين عمى شارع العروبة دون أن 
تسفرا عن وقوع إصابات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة أول مخيم اليرموك ومحور بمدية 
اليرموك بشارع فمسطين بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، وأشار مراسمنا بأن شابًا 
تعرض لمقنص في شارع اليرموك بجانب استديو حمادة من قبل القناصة المتمركزين في األبنية 
المقابمة لممخيم، ما سبب حالة من اليمع والخوف وخمو الشارع من المارة، ومن جانب آخر شيد 

المخيم خروج مظاىرة عقب صالة الجمعة إلحياء ذكرى النكبة، حيث انطمقت المظاىرة من شارع 
المدارس متجية نحو جامع فمسطين ومنو إلى تربة الشيداء القديمة في المخيم، طالبالمتظاىرون 

. فييا بفك الحصار عن المخيم وخروج الجماعات المسمحة منو
لى المخيم بشكل  أما من الجانب المعاشي فقد لوحظ اليوم حركة دخول وخروج لألىالي من وا 

شبو اعتيادي، إال أن سكانو ما زالوا يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي 
عمييم ويمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والطحين والمحروقات، ومن جانب آخر أكد مراسمنا 

بأن التيار الكيربائي عاد إلى معظم أحياء مخيم اليرموك بعد انقطاع دام ألكثر من عشرين 
. يوماً 

 
 من آثار القصف عمى مخيم اليرموك
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  إلحياء ذكرى النكبةالتي خرجتمظاهرة ال

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لمقصف حيث ُسجل سقوط قذيفتين في 

منطقة المشروع الجديد عمى الطريق المؤدي إلى صييا مما أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات 
بين المدنيين، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو، ما سبب حالة من التوتر 

والخوف لدى األىالي، أما عمى الصعيد اإلنساني فما زال الجيش النظامي يفرض طوقًا أمنيًا 
شديدًا عمى مداخل ومخارج المخيم ما سبب بنفاد معظم المواد الغذائية والمحروقات واألدوية منو، 

. كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء واالتصاالت عنو
 

 مخيم حندرات
ما تزال معاناة أىالي مخيم حندرات مستمرة جراء مغادرتيم المخيم بعد أن أعمنت مجموعات 
الجيش الحر سيطرتيا الكاممة عميو الشير الماضي، ما تسبب بنزوحيم وتشريدىم عن بيوتيم 
والمجوء إلى المدارس والجوامع والمناطق المجاورة لممخيم، لذلك يطالب النازحون بعودتيم إلى 

. مخيميم وخروج كافة المجموعات المسمحة منو وتحييده عن الصراع الدائر في سوريا
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 :اعتقال
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم " أحمد محمد أبو جعص"اعتقل األمن السوري يوم أمس الشاب

. الرمل في الالذقية
 

 :لجان عمل أهمي
قّررت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية مواصمة عمميا في مخيم اليرموك نتيجة الوضع اإلنساني 

الكارثي الذي يعيشو شعبنا الفمسطيني ىناك، والحاجة الممحة لمسكان من نقل لمجرحى وتسييل 
باإلضافة إلى ضرورة ، لحركة دخوليم وخروجيم لتأمين احتياجاتيم من الخبز وحميب األطفال

العمل والسعي الجاد لحث الجيات المعنية إلعادة الكيرباء واالتصاالت إلى المخيم، وبعد إلحاح 
العديد من الييئات والفعاليات الشعبية والشخصيات االعتبارية، وأعمنت أنيا تتسامى عّما 

ساءات من قبل طرفي الصراع في سورية، وذلك في سبيل خدمة  تعّرضت لو من مضايقات وا 
أىدافيا النبيمة المتمثّمة بخدمة شعبنا كّمما استطاعت إليو سبيال رغم كّل الصعاب والمعوقات 

وعاىدت الييئة في بيانيا شعبنا بأن تبقى حريصة عمى تقديم كل ما باستطاعتيا من ، المختمفة
. أجل التخفيف عن معاناتو الرىيبة

وفي سياق متصل أقامتمدرسة األزمةفي مخيم اليرموك حفال بمناسبة اختتام العام الدراسي أحياه 
طالب المدرسة من خالل معرض لرسوماتيم التي رسموىا بنشاط لمرسم في األسبوع السابق 

وتضمن الحفل الختامي فقرات فنية متنوعة ، والذي أقامتو إدارة المدرسة بالتعاون مع مؤسسة جفرا
. قدميا متطوعي مؤسستي جفرا وبصمة ومجموعة سواعد وطالب المدرسة
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