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غالق لمنافذ مخيم العائدين " خمس ضحايا في مخيم اليرموك يموتون جوعًا، وا 
 "بحمص

 
 

 ست ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 قصف على مخيم درعا. 

  الفلسطينيةناشطوا مخيم خان الشيح يطالبون بتحييد المخيمات. 

 اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم العائدين بحماة. 
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 :ضحايا
يــوم  461نتيجة الحصار المفروض على المخيم مــنــذ  قضوا ضحايا في مخيم اليرموك خمس

 :والضحايا هــم وفقدان الغذاء والدواء والتجفاف،
 .أحمد رشيد حميد -
 .فايز سعدية -
 .زهير سنان -
 .هويدة أحمد الحموي -
 .من ذوي االحتياجات الخاصة" أحمد عـدوان  -
في مخيم العائدين بحمص قضت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء " جنى شادي صالح " الطفلة 

 .االنفجار الذي شهده مخيم العائدين بمدينة حمص يوم أمس

 
 فايز سعدية

 :مخيم العائدين حمص
الخوف و  التوترو  حالة من الهلعأفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن 

أمام محل لبيع  66/46/6142جراء االنفجار الذي حدث يوم أمس  ،سيطرت على األهالي
جنى "قوع ضحيتين هما الطفلة في المخيم، مما أدى إلى و " شارع القدس"اد الغذائية في وسط المو 

عمر، وسقوط عدد  من أهالي حي بابا” أحمد المحمد“فلسطينية الجنسية والشاب " شادي صالح
التابع للهالل األحمر " بيسان"من الجرحى بينهم أطفال ونساء الذين نقلوا على الفور إلى مشفى 

 .الفلسطيني
إثره إغالق الطريقين الوحيدين لدخول  علىوألحق االنفجار أضرارًا مادية كبيرة في المكان، تم 

وخروج السيارات من الجهة الشرقية للمخيم، أما من الجانب اإلنساني فال يزال سكان المخيم 
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يعانون من شح الموارد وانتشار البطالة وغالء األسعار ما دفع العديد من العائالت لبيع منازلها 
 .ها األمن واألمانون فيطلبًا للهجرة إلى الدول األوربية علهم يجيد

الجدير ذكره أّن المخيم يخلو من جميع المظاهر المسلحة، حيث ينحسر تواجد النظام على 
بعّد أن أعلنته مجموعات الجيش الحر في وقت سابق منطقة آمنه  ,الحواجز المحيطة به

 .للنازحين
 

 :مخيم اليرموك
من أبنائهم  خمسةرموك أثناء تشييع حالة الحزن واليأس واإلحباط خيمت اليوم على أبناء مخيم الي

الذين قضوا نتيجة " هويدة أحمد الحموي"، و"زهير سنان"، "فايز سعدية"، "أحمد رشيد حميد"هم 
تأزم حالتهم الصحية جراء انعدام الغذاء والدواء نتيجة الحصار المفروض على المخيم لليوم 

ى إلى انعدام على التوالي من قبل الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة العامة، ما أد 461
وبناءًا عليه حمل أهالي المخيم  ،مقومات الحياة في المخيم ونفاد كافة المواد الغذائية واألدوية منه

دخال المواد  طرفي الصراع مسؤولية إهمالهم وعدم االكتراث بحياتهم وطالبوا بفك الحصار وا 
 .يذ بنود المبادرة األخيرةلى تنفالغذائية واألدوية وخروج جميع المجموعات المسلحة منه والعمل ع

شخصًا من أبناء مخيم اليرموك قضوا جوعًا في شهر كانون األول  إلى أن أحد عشر يشار
 .عة العمل من أجل فلسطينيي سوريةحسب اإلحصائيات الموثقة لمجمو 

 
 اليوم اليرموك مخيم في الجوع ضحايا تشييع من
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 :مخيم خان الشيح
بنائه وسقوط عدد كبير يومي نجم عنه ارتقاء العديد من أيتعرض مخيم خان الشيح لقصف شبه 

 .من الجرحى
كما يخضع المخيم لحصار خانق من قبل الجيش النظامي أدى إلى أزمات معيشية خانقة أهمها 
أزمة الخبز نتيجة إغالق جميع أفران المخيم لعدم توفر مادة الطحين والمحروقات، باالضافة إلى 

الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت بشكل غالء األسعار وشح المواد 
 .مستمر لساعات وأيام طويلة

وبناء عليه يناشد سكان المخيم كافة الجهات المعنية سواء منها الدولية المتمثلة باألمم المتحدة 
تعتبر نفسها الممثل واألونروا، أوالمحلية كالفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي 

الشرعي للشعب الفلسطيني للتدخل من أجل رفع الجور والظلم عن أبناء كافة المخيمات 
الفلسطينية في سورية ومن ضمنها مخيم خان الشيح، ومد يد العون والمساعدة لهم وتحييدها عن 

 .الصراع الدائر في سورية

 
 من آثار القصف على مخيم خان الشيح

 :مخيم درعا
أما من الجانب  ،مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقةتعرض 

المعاشي يعاني سكان المخيم من شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات واستمرار انقطاع 
 .التيار الكهربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويلة
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 :مخيم العائدين حماة
الهدوء إلى مخيم العائدين بحماة بعد االشتباكات العنيفة ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ عودة 

ين التي شهدتها أطرافه بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي ما سبب حالة من التوتر ب
 .األهالي من نساء وأطفال خاصة

 
 :مخيم جرمانا

زحة إليه هدوء نسبي يخيم على حارات وأزقة مخيم جرمانا، الذي يضم العديد من العائالت النا
من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له، إال سكانه يعانون من فقر الحال وغالء األسعار 

 .وانتشار البطالة بسبب تأثير األوضاع األمنية المتدهورة في سورية
 

 :حمالت تضامنية
توزيع أعلنت حملة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية عبر صفحتها الرسمية بأنه تم تأجيل 

المساعدات التي كانت مقررة اليوم الجمعة على حاجز الكابالت الى يوم غد السبت في الساعة 
 .العاشرة صباحاً 


