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مخيم اليرموك مابين شائعات التوصل لهدنة محتملة واستمرار الحصار "
 "على التوالي 08لليوم 

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 قصف على مخيم خان الشيح. 

  قيام عناصر حاجز الجيش سكان مخيم الرمل في الالذقية يشتكون من
 .النظامي باعتقال العديد من أبنائهم
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 :ضحايا
من سكان مخيم جرمانا وهو من مرتبات " استشهاد الشاب المالزم شهاب مصطفى حميد أحمد

 .نيجيش التحرير الفلسطي
 

 مخيم خان الشيح
 منازلنقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط قذيفة على أحد 

الحارة الشرقية اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، ترافق ذلك مع انقطاع للتيار الكهربائي، 
ومن الجانب اإلنساني ما يزال سكانه يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية وتدهور 

 .األوضاع المعيشيةفي 
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء الحذر سادت حارات وشوارع مخيم اليرموك، 
ترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المجاورة له، ونوه المراسل بأن 

المفروض عليهم من قبل أزمات معيشية عديدة يعيشها سكان المخيم بسبب استمرار الحصار 
على التوالي ما أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه ونفاد جميع المواد  08الجيش النظامي لليوم 

الغذائية واألدوية وحليب األطفال ما أثر بشكل جلي على حالتهم الصحية والنفسية كما تسبب 
واصل االجتماعي بموت العديد من أطفال المخيم، ومن جهة أخرى تتداول بعض مواقع الت

المعنية بنقل أخبار المخيم أنباء احتمال أن يكون هناك مشروع اتفاق هدنة بين مجموعات 
الجيش الحر والجيش النظامي، ولكن تطور األحداث على أرض الواقع واستمرار القصف على 

 .المخيم تشكك بوجود أي هدنة بالمنظور القريب
 

 الذقيةمخيم الرمل ال
رمل في الالذقية من التشديد األمني الكبير من قبل عناصر الحاجز التابع يشكو سكان مخيم ال

لى المخيم ُيشكل حالة من األرق  للجيش النظامي أول المخيم، حتى بات الخروج والدخول من وا 
والخوف لدى األهالي بسبب تعرضهم لالعتقال وذلك دون تمييز بين شاب أو فتاة فقد أوردت 

قل أخبار المخيم بأن ثالثة نساء قد تعرضن لالعتقال منذ يومين من إحدى الصفحات المعنية بن
قبل عناصر هذا الحاجز، وفي حادثة أخرى تدلل على مدى فرض الطوق األمني على المخيم 

بإيقاف سيارة دفن الموتى التي تقل " الدوار"فقد قام عناصر حاجز اللجان الشعبية بعد المخفر 
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نزا" سيف دسوقي"جثمان الحاج  ل كافة ركابها وفتح النعش للتأكد من صحة وجود متوفى وا 
 .المتواجد عند باب مقبرة المخيم داخله، هذا وقد تكررت نفس الحادثة من قبل عناصر الحاجز

 
 مخيم خان دنون

هدوء نسبي يعم حارات وأزقة مخيم خان دنون إال أن سكانه يعانون من شح المواد الغذائية 
 .التصاالتوالمحروقات وضعف في شبكة ا

 
 مخيم العائدين حمص

إال أن سكانه يعانون من غالء  ،حالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم العائدين بحمص
األسعار وعدم توفر المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، ومن جهة أخرى وعطفًا على خبر 

للجان األمنية التابعة للجيش اعتقال الشاب ياسين ساليمة أكد مراسلنا بأن الساليمة كان يعمل با
 .النظامي ومعروف بتجارته للمخدرات

يذكر أن مخيم العائدين في حمص يقع بالجهة الجنوبية من مركز المدينة حمص وتبلغ مساحته 
 .عائلة 0109نسمة ويتوزعون على  00900يقطنه  ،متر مربع 000888المأهولة 

إجمالي تعداد  ،عائلة 8800ويتوزعون على نسمة  0440ويبلغ عدد الالجئين خارج المخيم 
 .نسمة 84098الالجئين الفلسطينيين في محافظة حمص 

 
 :مفقودون

يوم  ،فلسطيني الجنسية من سكان ضاحية قدسيا بدمشق"مـحـمـد مـحـمـود الـبـطـل"فقد الدكـتـور 
 . ، وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات عنه08/9/8800

 
 :لجان عمل أهلي

يقوم فريق الدفاع المدني في هيئة فلسطين الخيرية وبشكل دوري بتعبئة المياه ألحياء مخيم 
 . اليرموك، وذلك نتيجة استمرار انقطاع المياه عن أحيائه منذ أيام وأسابيع عديدة

سيارة إسعاف بكافة المستلزمات الطبية،  زتجهيومن جهة أخرى أنهت مؤسسة همسة الطبية 
بية طوإلى النقاط ال نضى مرحى والمرالج لبنق نالماضيي نميول الي خالت عملها رباش ثحي

 .في المخيم
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 تعبئة المياه ألحياء مخيم اليرموك

 :تضامنيةت الحم

تعود لسورية مجددًا للمرة الثالثة، حيث قامت اليوم "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سوريا 
مخيم خان دنون والوافدين إليه من المخيمات بتوزيع الحصص والمواد الغذائية على سكان 

الفلسطينية والمناطق المجاورة له، هذا وقد قام القائمون على الحملة بإرسال رسائل على الهاتف 
 .الجوال لألهالي للحضور لتلقي مساعداتهم

 
 توزيع الحصص والمواد الغذائية على سكان مخيم خان دنون


