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 تقه لم متتابعة ومبادرات اليرموك مخيم"

 "الحصار أو الجوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "من آثار الدمار في مخيم اليرموك"

 النظامي الجيش يفرضه الذي الجائر الحصار تحت اليرموك مخيم أهالي 

 . التوالي على 201 لليوم مخيمهم على

 وتيرة ارتفاع بسبب جرمانا مخيم سكان يعيشها والهلع التوتر من حالة 

 . فيها األمنية األوضاع وتدهور جرمانا منطقة استهداف

 مسؤوليتها كافة تتحملأن  األونرواعلى  " الشيح خان مخيم أبناء 

 في الفلسطينية المخيمات أبناء تجاه واالغاثية واألخالقية اإلنسانية

 " .سورية

 بحمص العائدين مخيم ومخارج مداخل على األمنية االجراءات تشديد 

 .النظامي الجيش قبل من
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 :اليرموك مخيم

 الهدوء من حالة اليوم شهد اليرموك مخيم بأن العمل مجموعة مراسل ذكر

 الذي الجائر الحصار وطأة من يأنون يزالون ما سكانه أن إال النسبي،

 التوالي على 201 لليوم ومخارجه مداخله على النظامي الجيش يفرضه

 انقطاع إلى أدى ما وإليه منه األهالي وخروج دخول بموجبه يمنع والذي

 المستلزمات وكافة واألدوية والمحروقات الدقيق نفاد جراء فيه الحياة سبل

 .األطفال وحليب الطبية

 
 بنقل المعنية االجتماعي التواصل صفحات إحدى أوردت آخر جانب ومن 

 بتقديم اليرموك مخيم في المتواجدة األهلية الفعاليات قيام نبأ اليرموك أخبار

 العامة القيادة ـ الشعبية والجبهة التحريرالفلسطينية منظمة إلى مبادرة

 مجموعات قبول عن المعلومات بعض وتواترت المخيم، أزمة إنهاء تقتضي

 المناطق إلى المخيم من االنسحاب اليرموك مخيم داخل المسلحة المعارضة

 يرغب لمن آمن ممر وفتح منهم، يرغب من أوضاع وتسوية المجاورة،

 داخل الفلسطينيين المعتقلين سراح إطالق يتم أن على سوريا خارج الخروج

 .السورية السجون
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 : جرمانا مخيم

 وتيرة ارتفاع بسبب جرمانا مخيم سكان يعيشها والهلع التوتر من حالة

 استهداف جراء فيها األمنية األوضاع وتدهور جرمانا منطقة استهداف

 سيناريو تكرار من األهالي يتخوف كما لها، الحر الجيش مجموعات

 سورية في الفلسطينية المخيمات معظم في حدث كما مخيمهم من تهجيرهم

 إلى سورية، في الدائر الصراع نتيجة ودرعا والسبينة والحسينية كاليرموك

 في وشح أبنائه بين البطالة وانتشار الحال فقر من المخيم سكان يعاني ذلك

 . والمحروقات واألدوية الغذائية المواد

 

 : الشيح خان مخيم

 استهدفت القذائف من عدد وسقوط الشيح خان مخيم له تعرض ليلي قصف

 و حمدة أبو شكيب منزل على قذيفة سقوط ُسجل حيث منه مختلفة أماكن

  فقط، الماديات على األضرار اقتصرت مصلح أحمد منزل على قذيفتان

 سقوط ُسجل حيث للكازية المقابلة الحارة قذائف عّدة استهدفت المساء فيو

 عن تسفر لم المصلح نبيل أبو ومنزل ، النبوتي آلل منزل على قذيفتين

 .صاباتإ اي وقوع

 

 أهمها خانقة أزمات من المخيم سكان يعاني المعاشي الجانب من أما

 والذي المخيم على النظامي للجيش التابع 86 حاجز يفرضه الذي الحصار

 الدقيق إدخال منعه بسبب الخبز رغيف تأمين في أزمة حدوث إلى أدى

 تقصير من المخيم سكان يشكو متصل سياق وفي المخيم، إلى والمحروقات

 فمن والطبي، االغاثي العمل ناحية من المخيم أبناء اتجاه األونروا وكالة

 اضطر ما لها التابع الوحيد المستوصف األونروا أغلقت فقد الطبية الناحية

 الناحية من أما للعالج، له مجاورة مناطق إلى للخروج المخيم سكان

 بسبب وذلك للخطر تعريضهم مسؤولية األونروا السكان فيحمل اإلغاثية

 عن بعيدة مناطق في لهم المقدمة المالية المساعدات تسليم على اصرارها

 الشيح خان مخيم أبناء يطالب لذلك للخطر، حياتهم يعرض ما المخيم

 أبناء تجاه واالغاثية واألخالقية اإلنسانية مسؤوليتها كافة بتحمل األونروا

 .سورية في الفلسطينية المخيمات
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 : حمص العائدين مخيم
 إجراءاته بتشديد النظامي للجيش التابع الحاجز قيام نبأ العمل مجموعة مراسل أورد

 الداخلين جميع بتفتيش قام حيث بحمص العائدين مخيم ومخارج مداخل على األمنية

 أبناء بين والهلع التوتر من حالة سبب ما بهوياتهم والتدقيق المخيم من والخارجين

 . تطالهم قد جديدة اعتقاالت حملة من خوفا   المخيم

 

 : النيرب مخيم

 أمس يوم المخيم تعرض النيرب مخيم في العمل مجموعة مراسل نقل

 الماديات على أضرارها اقتصرت صيام، حسين منزل على قذيفة لسقوط

"  استلم قد القدس لواء" قائد بأن تفيد أنباء وردت أخرى جهة ومن فقط،

 و حندرات مخيم له يتبع و النيرب مخيم منطقة في" الوطني الدفاع" قيادة

 القائد هو" القدس لواء" قائد يصبح بذلك و..  بحلب الفلسطينيين كافة

 بالتالي و حندرات و النيرب و حلب بمدينة الفلسطينيين لكافة العسكري

 حصلت التي للمشاكل تفاديا   و تجنبا   المسلحين و السالح مسؤولية حصر

 عناصر كافة من السالح بسحب" القدس لواء قائد أمر وقد هذا مسبقا ،

 و جديدة هيكلية ضمن توزيعه باعادة قام و سابقا   المسلحين الوطني الدفاع

 . تعبيرهم بحسب صحيحة

 من كل في األمنية اللجان من عدد من يتكون القدس لواء أن ذكره الجدير

 . السوري النظام يؤيدون الذين النيرب وقرية وحندرات النيرب مخيم

 

 :دنون خان مخيم

 شح من يعانون سكانه أن إال دنون خان مخيم وأزقة حارات يعم نسبي هدوء

 التيار وانقطاع االتصاالت شبكة في وضعف والمحروقات الغذائية المواد

 .طويلة زمنية لفترات المخيم عن الكهربائي

 

 : إفراج

 بالصفقة السوري النظام سجون من فلسطينيات معتقالت أربع عن اإلفراج

 والتي النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين يومين منذ تمت التي

 وأكثر تركيين مدنيين طيارين مقابل لبنانيين مخطوفين 9عن اإلفراج فيها تم

 بالنسبة أما, السوري النظام جانب من معتقلة سورية إمرأة 200من

 :فهــم عنهم المفرج الفلسطينيات للمعتقالت
 .نضال نور، وخليل هللا عبد خديجةو ، موسى عطية نورو ،مفتاح عطا هنية
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 : مفقودون

 ضاحية إلى النازحين اليرموك مخيم أهالي من"  عبويني حسن علي"  فقد -

 حتى معلومات أي عنه تعرف لم اآلن وإلى 1022-20-29 بتاريخ قدسيا

 .اللحظة

 
 :أهلي عمل لجان

 كهرباء صيانة ورشة بتشكيل الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة قامت

 في تجارية ومحال مهجورة بيوت في تقيم التي للعائالت, شوادر وتركيب

 . قدسيا منطقة

 


