
 
 
 
 
 
 
 

 مظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بفك الحصار المفروض عليه"
 "منذ أكثر من شهر 

 
 
 

 049 ذين سقطوا شهيداً الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين ال

 .في سورية، حتى اللحظة

  مخيمي الحسينية وخان الشيحقصف على. 

  وجهاء وأهالي مخيم الحسينية يدعون أطراف الصراع في سورية إلى

 .جعل المخيم منطقة آمنة

  بعد اختطاف دام ألكثر من أسبوعين" حسام جلبوط"اإلفراج عن الناشط. 
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 مخيم الحسينية

في منطقة المشروع بأن مخيم الحسينية شهد سقوط عدد من القذائف " مجموعة العمل" أفاد مراسل
وبالقرب من مدارس الوكالة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جانب أخر أشار مراسلنا أن الشوارع 
والحارات تكاد تكون شبه خاوية بسبب ما تعرض له المخيم من قصف مستمر أدى إلى سقوط عدد كبير 

افة إلى عدم توفر مقومات الحياة من الشهداء والجرحى من أبناء المخيم وخروج أهالي المخيم منه، إض
فيه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن معظم المناطق عنه، وشح المواد الغذائية والتدفئة 
بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه، وفي السياق ذاته دعا عدد من وجهاء وأهالي مخيم 

لمتصارعين في المنطقة من أجل إيقاف القصف عليه وعودة الحسينية إلى ضرورة التواصل مع الطرفين ا
 .سكانه إليه وجعل المخيم منطقة آمنة

 مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح لقصف ليلي شديد بالقرب من مقبرة المخيم " مجموعة العمل" نقاًل عن مراسل
لصباح الباكر حالة نزوح الشرقية أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، كم لوحظ في ساعات ا

ومن جهة أخرى قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باختطاف الشيخ سلطان , كبيرة إلى داخل المخيم
 .هايل امام جامع التوفيق بعد خروجه من صالة الجمعة مباشرة

 /حمص/مخيم العائدين

ئدين بحمص بسبب انتشار أن حالة من الهلع والفزع عاشها أهالي مخيم العا" مجموعة العمل"أكد مراسل 
سحابة من دخان غطت سماء المخيم وتزامن ذلك مع سريان إشاعة أفادت بسقوط عدد من القذائف 
عليه، تبين الحقًا أن سبب الدخان هو احتراق محل للعطورات بداخله مولد للكهرباء في اول شارع القدس 

عنه أي إصابات بشرية، أما من الجانب في المخيم حيث سارع األهالي إلى إطفاء الحريق الذي لم ينجم 
التدفئة، واستمرار من نقص حاد في المواد الغذائية و المعيشي فيشتكي أهالي مخيم العائدين بحمص 

 .انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن معظم مناطقه
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 العائدين مخيم دخان غطت سماءالسحابة من  تصاعد

 مخيم اليرموك

شهد مخيم اليرموك اليوم خروج مظاهرة بعد صالة الجمعة جابت شارع اليرموك الرئيسي احتجاجًا على 
األوضاع المزرية التي يعيشها سكان المخيم، كما طالب المتظاهرون بفك الحصار الذي يفرضه الجيش 

اع التيار النظامي عليه، وفي السياق عينه ال زال سكان مخيم اليرموك يعانون من استمرار انقط
عدم توفر المواد الغذائية والمحروقات والخبز بسبب الحصار الذي و الكهربائي لساعات طويلة عنه 

ومن جانب أخر أفاد مراسلنا بحدوث اشتباكات , على التوالي 33ظامي عليه لليوم يفرضه الجيش الن
لمخيم وقرب قسم عنيفة في ساعات المساء دارت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أول ا

 .اليرموك وشارع الثالثين استخدمت فيها السلحة الخفيفة والمتوسطة
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 اليرموك شارع على كيوان ءبنا التي أصابت القذيفة

 
 اليرموك مخيم في 3 جادة السبع بئر حي في أمس سقطت التي القذيفة آثار
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 مخيم جرمانا

جرمانا أفاد بان المخيم يشهد حالة من األمن في مخيم " مجموعة العمل"في جولة ميدانية لمراسل 
والهدوء، إال أنه يعاني من تزايد عدد السكان فيه نتيجة نزوح عدد كبير من أهالي المخيمات الفلسطينية 
كمخيم اليرموك، السبينه، الحسينيه، السيده زينب والمناطق المحيطه به، حيث استقبل أهالي المخيم 

( األونروا) والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينالنازحين وفتحوا لهم بيوتهم 
عائله، كما يعاني المخيم  0011والمساجد، ونوه المراسل إلى أن عدد العائالت النازحة فيه بلغ ما يقرب 

 .ية والتدفئة ومادة الغاز والخبزمن نقص في المواد الغذائية والطب

 مخيم السبينة

أن مخيم السبينة ال زال يعاني من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
والتدفئة بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي، كما يعاني من استمرار انقطاع التيار 

ليرة  01ب  "بدون الماء"الكهربائي وشبكة المياة عنه منذ أيام عديدة، حيث اضطر أهالي المخيم لشراء 
سورية، وأفاد أحد سكان المخيم أن الحواجز المحيطة بالمخيم تقوم بعمليات اعتقاالت لشباب المخيم 

 .بشكل يومي

 :لجان عمل أهلي

قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
طرد غذائي بغية  011الفلسطيني بتجهيز 

توزيعها على سكان مخيم اليرموك ومراكز 
" أسد بن الفرات" معتمدة فيه كمدرسةاإليواء ال

 ".جامع فلسطين"و" المعتمد بن عباد"و

 

 غذائي طرد 088 بتجهيز يقومون الخيرية الهيئة في المتطوعون
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 :اختطاف

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم خان " سلطان هايل"نبأ اختطاف الشيخ " مجموعة العمل" أورد مراسل
مباشرة من قبل مجموعة مسلحة لم تعرف هويتها، يذكر أن الشيخ الشيح، بعد خروجه من صالة الجمعة 

سلطان هو امام جامع التوفيق التابع لمخيم خان الشيح، والذي يقع في منطقة المزارع، مالصق لبناء قناة 
 .اإلخبارية السورية

 

 :إفراج

سية بعد اختطاف فلسطيني الجن" حسام جلبوط"وردت أنباء لمجموعة العمل بانه تم اإلفراج عن الناشط 
 .دام أكثر من أسبوعين من مخيم اليرموك

 

 

 

 

mailto:info@prc.org.uk

