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, إغالق تام لمخيم اليرموك منذ عدة ايام و كارثة إنسانية تموح باالفق"
عالميي المخيم يعمنون اإلضراب عن الطعام حتى رفع الحصار عنه  "وا 

   
 

 ثالث ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة .

 " مجموعة العمل من أجل فلسطٌنًٌ سورٌة تزور السفارة الفلسطٌنٌة
فً القاهرة لمتابعة قضٌة المعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن فً سجن 

". القناطر

  مجموعات الجٌش الحر تقوم بإطالق سراح عدد من أبناء مخٌم
. حندرات

  أهالً مخٌم الرمل فً الالذقٌة ٌستقبلون مئات األسر النازحة إلى
. المخٌم

  سكان مخٌم خان الشٌح ٌناشدون األطباء والممرضٌن بالعودة إلى
. المخٌم وخدمة أبنائه

  مخٌم الحسٌنٌة ٌعانً من استمرار الحصار الذي ٌفرضه الجٌش
. النظامً علٌه
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 :ضحايا
هن سكان هخيم اليرهوك فمسطيني الجنسية،  (  اهاً 53) " رهزي قدورةإحسان" ارتقاء -

 النار  ميو هن قبل الجيش النظاهي أثناء هحاولتو الخروج هن طريق إطالققضى اثر 
 .سبينو لجمب الخبز ألوالده صباح اليوم

 هيدانيًا  مى يد قوات هإ دامفمسطيني الجنسية، اثر "  هار  مي الشيابي"ارتقاء الشاب  -
النظام السوري أثناء هجزرة جديدة الفضل بريف دهشق، الجدير ذكره أنو  ثر  مى بقايا 

جثتو وقد نيشتيا الكالب الضالة خمف البناء الذي يقطن فيو بعد نزوحو هن هنطقة 
 .الهعضهية إلى جديدة الفضل

هن أبناء هخيم العائدين حهص، وجد هذبوحًا بعد يوهين "  ادل أبو الحسن"ارتقاء الشاب  -
 .هن اختطافو قرب حاجز لألهن العسكري بحهص

 
 مخيم اليرموك

أكد هراسل هجهو ة العهل بأن كارثة إنسانية ستحيق بهخيم اليرهوك نتيجة تدىور األوضاع 
اإلنسانية والطبية والهعيشية فيو، بسبب إغالق  ناصر الحاجز الهتواجد أول اليرهوك والتابع 

لمجيش النظاهي لهداخل الهخيم وهخارجو وهنع األىالي الخروج هنو لميوم الخاهس  مى التوالي 
 حاالت لتسجيلشراء احتياجاتيم الغذائية والطبية والخبز ها أدى إلى انعدام هقوهات الحياة فيو، و

،  ة سا24 ن هر أكثذعان هنتناوليم الطن د نتيجة  نفال ًكبار السط األن ي بيو النغياب  
 سا ة في اليوم هنذ ها يقارب 20إضافة إلى استهرار انقطاع التيار الكيربائي  نو لهدة تتجاوز 

الشير، وانقطاع شبكة االتصاالت والهاء و دم توفر حميب األطفال والطحين والغاز، وأفاد 
 في الهخيم طالبوا خاللو بفك الحصار  نو ا تصاهاالهراسل بأن أىالي اليرهوك نظهوا اليوم 

وتحييده  ن الصراع الدائر في سورية، وهن جانب آخر أطمق  دد هن الناشطين الفمسطينيين 
والهنظهات اإلغاثية  دة بيانات نددت فييا بالحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظاهي  مى 

 يوهًا، وقد شددت جهيع البيانات الصادرة بأن الحصار إذا 120هخيم اليرهوك هنذ ها يزيد  ن 
ها استهر سيتسبب بحدوث كارثة إنسانية حقيقة قد تؤدي إلى ها ال يحهد  قباه، وطالبوا بتحرك 
شعبي ورسهي ودولي هن أجل الضغط  مى النظام السوري لفك الحصار  ن كافة الهخيهات 
الفمسطينية بها فييا هخيم اليرهوك، وأشار الهراسل أن إ الهيي هـخـيـم الـيـرهــوكـــ أ منوا إضرابيم 

.  ن الطعام حتى رفع الحصار
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  األمساليرموك مخيم في األيوبي الدين صالح مسجد عمى سقطت التي لمقذيفة صورة
 مخيم حندرات

وردت أنباء لهجهو ة العهل تفيد بأن هجهو ات الجيش الحر قاهت بإطالق سراح هجهو ة هن 
أبناء هخيم حندرات، إال أنيا أبقت لدييا ثالثة شبان بد وى أنيم هن الهنتسبين لمجان األهنية 

الهساندة لمنظام السوري، وفي سياق هتصل حاولت بعض هجهو ات الجيش الحر بعد اقتحاهيا 
لهخيم حندرات القيام بعهميات انتقاهية هثل خمع بعض أبواب الهنازل تحت ذريعة البحث  ن 
هطموبين هن هنتسبي لمجان األهنية، إال أن قادة الكتائب الهتواجدة في الهخيم أصدروا قرارًا 

. بهحاسبة كل هن يقوم بهثل ىذه األ هال التخريبية
 

 مخيم الرمل الالذقية
يشيد هخيم الرهل في الالذقية هوجة نزوح كبيرة إليو هن هختمف الهخيهات الفمسطينية والهناطق 

الهجاورة لو وذلك جراء تدىور األوضاع األهنية لدييم، حيث استقبميم أىالي الهخيم وأكرهوا 
وفادتيم وفتحوا البيوت والهدارس والهساجد ليم، إال أنيم وتأكيدًا هنيم  مى حرصيم في 

 في الساحل السوري وجهيع األونرواهسا دتيم الوافدين أصدروا بيانًا طالبوا فيو هديرة هكتب 
 العميا لطمب األونرواالهسؤولين في الهخيم االىتهام بهوضوع النازحين والتواصل هع هراكز 

خوانيم الذين خرجوا هن هخيهاتيم  الهعونات ليذه العائالت هن أجل تخفيف األلم  ن أىميم وا 
. بثيابيم بسبب ها حدث فييا هن أحداث

 وتأهينيا بكافة الهستمزهات التي قد تحتاجيا بعض إيواء هراكز األونرواكها طالبوا بجعل هدارس 
. العائالت النازحة التي لم يتم تأهين هسكن ليا

 
 مخيم خان الشيح
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يعاني سكان هخيم خان الشيح هن أزهات هعيشية خانقة بسبب تردي األوضاع األهنية في سورية 
 اهة والهخيم بشكل خاص، ها أدى إلى نفاد هعظم الهواد الغذائية والخضار والدقيق حتى بات 
الحصول  مى رغيف الخبز ىاجس يؤرق الجهيع، أها  مى الصعيد الطبي فيشتكي األىالي هن 
نقص حاد في األدوية والهستمزهات والكادر الطبي خاصة بعد أن أغمق الهشفى الوحيد القريب 
هن الهخيم أبوابو كها أغمق جهيع األطباء  ياداتيم في الهخيم وغادروا دون رجعة، لذلك وجو 

سكان الهخيم نداء استغاثة طالبوا فيو جهيع األطباء والههرضين بالعودة إلى الهخيم، وفتح 
.  ياداتيم الستقبال الهرضى والهساىهة في إنقاذ أرواح الهرضى وتقديم يد العون والهسا دة ليم

 
 مخيم الحسينية

حالة هن اليدوء الحذر يعيشيا أىالي هخيم الحسينية الذين يعانون هن استهرار الحصار الخانق 
الذي تفرضو قوات الجيش النظاهي  مى الهخيم، ها أدى إلى نقص حاد في الهواد الغذائية 

والخضار واألدوية والهحروقات، كها يشتكي سكانو هن الهعاهمة السيئة لعناصر حاجز السكة ليم 
.  لألىاليواإلىاناتحيث يقوهون با تقال شباب الهخيم وتوجيو الشتائم 

 
 :مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

قاهت هجهو ة العهل هن أجل فمسطينيي سورية بزيارة لمسفارة الفمسطينية في القاىرة لهتابعة 
، ولالطالع  مى الجيود الهبذولة هن "القناطر"قضية الهعتقمين الفمسطينيين السوريين في سجن 
. قبل السفارة لمتخفيف هن هعاناة الهعتقمين الثالثة

أحد أقارب الهعتقمين، والذي تحدث  ن ." د. ب"وقد رافق الهجهو ة في زيارتيا، األستاذ 
 تفاصيل القضية خالل المقاء بالهسؤول اإل الهي في السفارة الفمسطينية في القاىرة األستاذ

. ، الذي قدم بدوره شرحًا  ن جيود السفارة في ىذه القضية"راغب شاىين"
بركات الفّرا اليوم تعميهاتو لهوظفي السفارة . وهن جانبو أصدر السفير الفمسطيني في القاىرة د

بأن يقوهوا بهحاولة إصدار تأشيرات دخول لمهعتقيمن الثالثة ألي بمد حتى يتهكنوا هن الخروج هن 
 جنيو هصري أرسمتيا إلييم كهصروف 400السجن، وكانت السفارة قد صرفت لكل هعتقل هبمغ 

. في السجن
الجئون "قد أصدرت تقريرًا بعنوان " هجهو ة العهل هن أجل فمسطينيي سورية"ويذكر أن 
يتناول قضية الهعتقمين الفمسطينيين " حمهوا بالسويد فاستفاقوا في سجن القناطر... فمسطينيون

. السوريين في سجن القناطر في القاىرة
 

 :اعتقال
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العناصر األهنية التابعة لمجيش النظاهي في شارع نسرين بحي التضاهن تقوم با تقال سبعة هن 
: أبناء هخيم اليرهوك في هنطقة الزاىرة هن داخل أحد الهقاىي فييا،  رف هنيم

.  راشدأبو هاجد جمبوط، و الشاب  بد الكريم جهال إيادالشاب 
 

 :مصر
 تعاون هع نقابة أطباء هصر لخدهة الفمسطينيين القادهين التفاقسفارة فمسطين بالقاىرة تتوصل 

 بإهكان الهعنيين والذين ىم بحاجة لتمقي العالج أصبح السفارة أنو أ منتىذا وقد  هن سوريا،
التوجو إلى هقر الهركز اإل الهي والثقافي الفمسطيني التابع لسفارة دولة فمسطين لمحصول  مى 

. 2013 هايو 5كتاب هوجو لمنقابة، ا تبارًا هن صباح يوم األحد 
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