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 التحرير ومنظمة الدولي المجتمع يناشدون الحسينية مخيم سكان"
 "المخيم عن الحصار فك أجل من الفلسطينية والفصائل

 
 
 

 سورية في فلسطيني شهيد. 

 اليرموك مخيم على الحصار وتشديد قصف.  

 الحصار فك إلى الحر الجيش مجموعات يدعون النيرب مخيم أهالي 

 .المخيم عن

 الحسينية مخيم على الحصار استمرار. 

 الخطورة في غاية وإنسانية أمنية أوضاعا   يعاني حندرات مخيم. 
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 :شهداء
 قناص برصاص استشهد اليرموك، مخيم سكان من الجنسية فلسطيني" السيد نادر رائد"  الشهيد

 . 24/2/2013 بتاريخ الملك فالفل جانب فلسطين شارع في

 
 السيد رائد الشهيد

 
 اليرموك مخيم
 حيث فيه، متفرقة أماكن طال ليلي لقصف اليرموك مخيم تعرض نبأ "العمل مجموعة "مراسل أكد

 األضرار اقتصرت لالنروا التابع اإلعاشة مبنى على قذيفة منها القذائف من عدد سقوط ُسجل
 اشتباكات حدوث مع ذلك وتزامن الفدائية، شارع في قذيفتان سقطت كما الماديات، على فيها
( اليرموك بلدية) فلسطين شارع في النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين عنيفة ليلية
 لدخول طبيعية حركة المخيم شهد فقد الصباح ساعات في أما واليرموك، الثالثين شارع وأول

ليه، منه األهالي وخروج  يجبرون النظامي للجيش التابع الحاجز عناصر بأن المراسل وأشار وا 
 إليهم ويوجهون دقيقا ، تفتيشا   بتفتيشهم ويقومون طويل طابور في الوقوف على المخيم أهالي
 يعاني كما تذكر، مبررات أي بدون واعتقالهم الشباب على بالضرب ويعتدون واإلهانات الشتائم
 عليهم، النظامي الجيش يفرضه زال ما الذي الخانق االقتصادي الحصار من المخيم سكان
 أحد رواية وبحسب المخيم، إلى واألدوية والطحين والخضار الغذائية المواد إدخال بموجبه ويمنع
 خبز ربطتين أو ربطة بإدخال لهم يسمحون النظامي الجيش حاجز عناصر بأن المخيم سكان
 أهله، ومعاقبة المخيم على الحصار تشديد بهدف وذلك الغذائية، والمواد الخضار من والقليل فقط
 الساعة ففي اليرموك مخيم على القذائف وسقوط القصف تجدد فقد الميداني الصعيد على أما

 وقوع عن تسفر لم 15ال شارع من بالقرب المشروع منطقة في قذيفة سقطت عصرا   2:15
 من عدد عنها نجم الزين حي منطقة على قذيفة سقوط مساء   5:20 الساعة في وُسجل إصابات،
 .اإلصابات
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 شارع اليرموك الرئيسي

 النيرب مخيم
 الحر الجيش مجموعات بها تقوم التي اإلنسانية غير التصرفات من النيرب مخيم سكان يعاني

 بمصادرة وتقوم إليه المخيم أهل من العائدين وسلب بنهب المجموعات هذه تقوم حيث اتجاههم،
 الى أدى ما المخيم ومخارج مداخل على حصارا   تفرض كما منهم، الغذائية والمواد الخضروات

طالق األسعار وغالء الطحين ونفاد الغذائية المواد في نقص  والمستغلين الحروب تجار يد وا 
 الحر الجيش مجموعات بأن العمل مجموعة مراسل وأشار المخيم، وعوائل أطفال بقوت لتعبث
 األمنية العناصر اعتقال على فعل كرد سراحهم اطلقت ثم المخيم ابناء من العديد باعتقال قامت
 ،.السوري األمن لقوات تسليمهم و عناصرهم من لثالثة العامة القيادة الشعبية للجبهة التابعة
 فك إلى الحر الجيش مجموعات "العمل مجموعة" عبر النيرب مخيم سكان دعا ذلك على وبناء

 .إليه والطحين واألدوية األغذية بإدخال والسماح عنهم الحصار
 الحسينية مخيم
 وذلك الحسينية مخيم على الخناق بتضييق يقوم النظامي الجيش أن "العمل مجموعة "مراسل أفاد
 المجاورة، المناطق من غيره مع المخيم يصل الذي الوحيد الرئيسي للطريق إغالقه خالل من

 سكان ودخول خروج يمنعون النظامي للجيش التابع السكة حاجز عناصر بأن المراسل وأشار
ليه منه المخيم  أهالي من تبقى من ناشد ولذلك األطفال، وحليب واألدوية الغذائية المواد وكذلك وا 
 فك أجل من للعمل واألونروا الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة الدولية الجهات كافة المخيم

 .فيه الفلسطينيين الالجئين من كبير عدد حياة سيزهق استمر ما إذا والذي المخيم، عن الحصار
 حندرات مخيم
 أمنية أوضاعا   يعيش المخيم بأن يؤكد حلب في حندرات مخيم في العمل مجموعة مراسل

نسانية  أما له، المجاورة والمناطق البلدات مع الجغرافي موقعة تداخل نتيجة الصعوبة في غاية وا 
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 وشبكات الكهربائي التيار انقطاع استمرار من المخيم سكان فيعاني المعيشي الجانب من
 .والتدفئة الغذائية المواد في حاد ونقص عنه، االتصاالت

 
 :مفقودون
 اليرموك مخيم سكان من الجنسية فلسطيني (عاما   32) "الرزاق عبد سامر"الشاب فقد -

 لشراء المخيم من 24/2/2013 األحد يوم خرجه أثناء وذلك قاسم، كفر العروبة شارع
 .الخبز

 
 الرزاق عبد سامرالمفقود 
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