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ضحايا جدد في مخيم اليرموك، والنظام يختطف رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية "
 "التي تنسق معه إلخراج الحاالت اإلنسانية من المخيم

 
 
 

 استمرار توزيع المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك. 

  بالبراميل المتفجرة على محيط مخيم خان الشيحقصف. 

  على التوالي 53مخيم درعا بال كهرباء واتصاالت لليوم . 

  أزمات إنسانية يعيشها مخيمي النيرب ودرعا جراء الحصار
 .المفروض عليهما
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 :ضحايا
قضى تحت التعذيب في السجون السورية بعد ( عاما   62" )ماهر محمد الصياد"الشاب  -

يذكر أنه من أبناء مخيم اليرموك وقد اعتقل من قبل , دام قرابة تسعة أشهراعتقال 
 .عناصر حاجز المخيم

قضى إثر تدافع الناس بالقرب من ساحة الريجة في مخيم اليرموك " محمود السعدي" -
 .وذلك أثناء محاولته الحصول على المساعدات

 
 محمود السعدي

 :اختطاف
أكدت مصادر وشهود عيان لمجموعة العمل أن النظام ومجموعتا تتبع له وللجبهة الشعبية 

القيادة العامة قامت باختطاف فؤاد عمر أبو باسل رئيس الهيئة الوطنية  -لتحرير فلسطين 
 .. األهلية الفلسطينية التي تعتبر الجهة الوسيطة بين النظام والمجموعات المسلحة داخل اليرموك

تفاصيل فإن فؤاد عمر قد تم استدراجه من قبل عناصر محسوبة على القيادة العامة في ال
والمخابرات السورية إلى الحاجز العسكري في أول المخيم، ثم شوهد معصوب العينين برفقة 

 .ن القيادة العامة واألمن السوريعناصر م
اولته إخراج عدد من أثناء مح 8/1/6112يذكر أن أن أبو باسل قد أصيب بطلق قناص بتاريخ 

المرضى بالتنسيق مع النظام، وذكر عمر في فيديو مسجل له أن عناصر من فتح االنتفاضة هم 
من أطلقوا عليه النار بشكل متعمد بهدف اغتياله، كما أنه اختطف اليوم أثناء التنسيق إلخراج 
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كادر في جبهة الجدير بالذكر ان أبو باسل فؤاد هو .. عدد من طالب الجامعات من اليرموك
التحرير الفلسطينية، ويقوم بعمليات التنسيق مع النظام وفقا  لتفاهم مشترك وال ينتمي ألي 

 .مجموعة مسلحة

 
 فؤاد عمر أبو باسل

 :مخيم اليرموك
أشار مراسل مجموعة العمل بأن ساحة الريجة شهدت اليوم توافد أعداد كبيرة من األهالي من 

الذي أدى إلى وفاة  الغذائية، مما سبب حالة من االزدحام الشديد والتدافعأجل استالم المساعدات 
 ."يمحمود السعد"

 وحول سبب التجمهر الكبير ألهالي اليرموك في ساحة الريجة وسبب تدافعهم أفاد ناشط إغاثي
ن هناك آالف من العائالت لم تستلم حصص غذائية حتى اآلن، وذكر أن عدد العائالت داخل أ"

يقدر بـحوالي سبعة آالف عائلة، وحتى اللحظة لم يوزع سوى ثالثة آالف طرد غذائي،  المخيم
وأضاف أن هناك الكثير من العائالت تذهب وتقف كل يوم من الصباح الباكر للحصول على 

 ."مساعدة ولكنها تعود فارغة اليدين بسبب االزدحام
الجامعات من المخيم لليوم الرابع  إلى ذلك ُسجل اليوم إخراج الحاالت المرضية الصعبة وطالب

 .على التوالي
وفي السياق ذاته قام النظام السوري و القيادة العامة باعتقال ثالثة طالب من الطالب الجامعيين 
الذين خرجوا اليوم الستكمال دراستهم وذلك رغم التنسيق المسبق والتعهد بحمايتهم وعدم التعرض 

 ألي منهم
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الهدوء على أزقة المخيم إال أنه عكر صفوها إطالق نار من مصدر ميدانيا  خيمت حالة من 
مجهول الهوية على امرأة بين ساحة الريجة وشارع اليرموك ما استدعى لنقلها إلى خارج المخيم 

 .للعالج
 

 :مخيم خان الشيح
تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح للقصف بالبراميل المتفجرة ما سبب حالة من 

ين األهالي الذين تعرضوا في األيام السابقة للقصف وسقوط عدد من البراميل المتفجرة التوتر ب
 .في مناطق متفرقة من المخيم أسفرت عن مقتل وجرح عددا  من أبناء المخيم

 
 قصف المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة

 
 :مخيم النيرب

وشح المواد الغذائية األساسية، وكذلك من استمرار  يعاني سكان مخيم النيرب من غالء األسعار
انقطاع التيار الكهربائي منذ ما يزيد عن العام، ما اضطر سكانه للجوء إلى االشتراك في مولدات 

 .مقابل مبلغ من المال عن كل ساعة استجرار للتيارالكهربائي
 

 :مخيم درعا
واتصاالت، كما يشتكي سكانه من نقص على التوالي ما يزال مخيم درعا بال كهرباء  53لليوم 

 . عدم توفر المحروقات وارتفاع أسعارهاو  شديد في كميات الخبز
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ميدانيا  يشهد المخيم حالة من الهدوء الحذر، يتخلله سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف 
 .المناطق المجاورة له

 
 :لجان عمل أهلي

ة جفرا لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع تجمع قامت مؤسس" منمشــي ومنكفي الطريق"تحت عنوان 
وذلك بعد  ،فناني فلسطين بالعمل على تلوين ورسم جدران مركز ايواء الرامة في مخيم جرمانا

 .انتهاء ورشات الطالء لجدران المركز الذي تعرض لحريق كبير األسبوع الماضي
س بطانيات شتوية على األسر ومن جانبها وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم أم

 .المحتاجة والمقيمة بشكل مؤقت في منطقة قدسيا

 
 في قدسيا بطانيات شتوية على األسر المحتاجةتوزيع 


