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مجموعات مسمحة تابعة لصقور الجوالن تقتحم مكتب الجبهة الشعبية "
 "لتحرير فمسطين في مخيم اليرموك وتقوم بنهب محتوياته

  
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت جراء األحداث فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الحسٌنٌة .

  حملة دهم واعتقال فً مخٌمً العائدٌن بحماة والرمل بالالذقٌة من
. قبل الجٌش النظامً

  أهالً مخٌم خان الشٌح ٌعانون من وطأة الحصار الخانق الذي
. ٌفرضه الجٌش النظامً علٌهم

  استمرار الحصار على مخٌم الٌرموك وسكانه ٌعانون من انتشار
. األمراض المعدٌة
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 :ضحايا
 قضى متأثرًا بجراٍح أصابتو في ،من أبناء مخيم اليرموك" خالد محمود عدوان"ارتقاء الشاب 

. قصف سابق لممخيم

 
 خالد محمود عدوان

 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل أن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من القذائف تركزت عمى 

منطقة المشروع الجديد والمنطقة المحيطة بجامع خميل الرحمن، دون أن تسفر عن وقوع 
إصابات، ونوه المراسل أن سكانو يعانون من نقص في جميع المواد الغذائية واألدوية 

والمحروقات نتيجة فرض الجيش النظامي حصارًا خانقًا عمى المخيم، ما سبب بنزوح أغمب 
. سكانو عنو

 
  الفخار تل ممعب آثار القصف عمى
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 مخيم خان دنون
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليمع والتوتر أصابت سكان مخيم خان دنون نتيجة 

 قوية ىزت أرجاء المخيم مصدرىا سقوط قذيفتان في المزارع إنفجاراتسماعيم ألصوات دوي 
المحيطة بو، ومن الجانب االقتصادي يعاني السكان فيو من شح المواد الغذائية وغالء األسعار 

. وعدم توفر المحروقات والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف شبكة االتصاالت
 

 مخيم العائدين حماة
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري قام بحممة دىم لمخيم العائدين بحماة واعتقال 

عدداً  من شبابو منذ ساعات الصباح الباكر، ترافق ذلك مع إطالق نار كثيف بيدف ترىيب 
. وترويع األىالي

 
 مخيم الرمل الالذقية

أن جيش النظام شن حممة مداىمات طالت أغمب منازل مخيم " :قال مراسل مجموعة العمل
الرمل في الالذقية، حيث ُسجل حاالت اعتقال لثالثة شبان فمسطينيين من سكان المخيم، وسط 
حالة من عدم الرضا لدى األىالي الذين طالبوا عناصر الجيش النظامي بإطالق سراحيم، وفي 

ر األمن السوري حارة الطناطرة وُسجل تواجد أمني كثيف في ساحة جامع صالسياق عينو حا
". أمام محل الغاز"فمسطين من الجية الخمفية 

 
 مخيم خان الشيح

حالة من اليدوء النسبي تخيم عمى أزقة وحارات مخيم خان الشيح، ترافق ذلك مع حركة نشطة 
لألىالي داخمو، ونوه المراسل بأن سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش 

النظامي عمييم ما سبب بنفاد معظم المواد األساسية، كما يشتكون من استمرار انقطاع شبكة 
. االتصاالت الخموية والكيرباء عنو لفترات زمنية طويمة

 
 مخيم اليرموك

شيد المخيم حالة من اليدوء الحذر، كما ُسجل في ساعات الصباح األولى حركة نشطة لدخول 
وخروج األىالي، إال أن ظاىرة انتشار بعض األمراض المعدية بدأت تموح في األفق بسبب 

وانقطاع التيار الكيربائي والمياه عنو  انتشار القمامة بالشوارع ونقص المواد الطبية واألدوية،
. ألسابيع عديدة

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

كما يعاني سكان اليرموك من الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي الذي يتفنن 
ذالل األىالي باإلضافة لتحديد  عناصره المتواجدة عمى حاجز البطيخة بكيل اإلىانات والشتائم وا 

. كميات الطعام التي ال تكفي ألكثر من يوم واحد
ومن جانب أخر وردت معمومات لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعات مسمحة تابعة لمجيش الحر 
تدعى صقور الجوالن قامت باقتحام مكتب الجبية الشعبية لتحرير فمسطين ونيب محتوياتو، ومن 
جانبيا حاولت الييئة األىمية الوطنية الفمسطينية التفاىم مع ىؤالء العناصر إلخراجيم من المقر 
إال أن تمك المجموعات رفضت التفاوض وقاموا بتيديدىم بالقتل، وبحسب المعمومات أن ىذه 

ف لتجبرىم من أجل إصدار بيان يدين .ت.المجموعة تحاول الضغط عمى أعضاء فصائل م
ويؤيد أعماليم كما أنيم يرفضون الحياد ميما كانت مبرراتو، الجدير ذكره أن ، النظام السوري

عدد المجموعات المسمحة التابعة لمجيش الحر في المخيم وصل لحوالي الثالثين مجموعة متعددة 
. الوالءات

وبدورىا تناقمت بعض وسائل اإلعالم والصفحات اإلخبارية أنباء عن أن ضريح الشييد الدكتور 
فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجياد اإلسالمي في فمسطين تعرض لمتخريب والنبش من قبل 

 الواردة عمى صفحات الجياد األنباءمجموعات مسمحة في مقبرة الشيداء بمخيم اليرموك، إال أن 
نما ىناك قذائف سقطت في فترات  اإلسالمي أكدت بأن ضريح الشييد لم يتعرض ألي تخريب، وا 

. سابقة في المقبرة أدت لتضرر بعض القبور وقام المتطوعون بترميميا
 

 
حركة دخول األهالي إلى مخيم اليرموك 
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ومن جيتيا قامت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية في مخيم اليرموك بالتواصل مع الييئة العامة 
 لمحصول عمى اكبر قدر من التسييالت لطمبة األونروالالجئين الفمسطينيين وبالتنسيق مع 

الشيادتين اإلعدادية والثانوية خالل فترة االمتحانات، وبناءًا عميو تم تأمين مكان إلقامة الطالب 
عمى أن يكون مع الطالب مرافق من أىمو خالل فترة االمتحانات، حيث أخذت األونروا عمى 
عاتقيا التكفل بمصاريف إقامتيم وتعيدت بنقل الطالب من مخيم اليرموك إلى معيد سعيد 

العاص في حي األمين، إال أن األونروا نقضت ولم تقم بتعيداتيا تجاه نقل الطالب إلى مكان 
. إقامتيم خالل االمتحانات في حي األمين بمعيد سعيد العاص

 
: اعتقال

أورد مراسل مجموعة العمل ونقاًل عن إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار 
المخيمات الفمسطينية أسماء بعض المعتقمين من أبناء مخيم حندرات والذين ما زالوا محتجزين 

: لدى مجموعات الجيش الحر حتى اليوم وىم
محمد مصطفى "، "عالء محمود عجايني"، المحامي "محمود فضل ياسين"، "ياسر األسدي"

". محمد ناصر سويد"، "عمي ديب"، "منير ميعاري"، "السعدي
 

 :انطالق فعاليات مؤتمر فمسطينيي أوروبا الحادي عشر
فعاليات مؤتمر فمسطينيي أوروبا الحادي عشر،  انطمقت في العاصمة البمجيكية بروكسيل اليوم،

بمشاركة وفود فمسطينية من مختمف األقطار األوروبية وبحضور شخصيات سياسية فمسطينية 
وعربية ودولية، حيث سيناقش القضايا المركزية التي تيم الشعب الفمسطيني، كقضية الالجئين 

. وخاصة الالجئين الفمسطينيين من سورية وحق العودة والقدس واألسرى والحصار وغيرىا

 
 بروكسيل البمجيكية العاصمة في أعماله يواصل أوروبا فمسطينيي مؤتمر

mailto:info@prc.org.uk

