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الجيش النظامي ومجموعات فمسطينية موالية له يستمرون بمنع أهالي "
" 2013مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم منذ أكتوبر 

 
 

  األمن السوري يفرج عن أحد موظفي السفارة الفلسطينية وذلك بعد اعتقاله
 .لحوالي عامين

  وقفة تضامنية مع غزة ينظمها متطوعو الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم
 .اليرموك

 آالف العائالت من مخيم اليرموك في بلدة قدسيا تنتظر فك الحصار عن مخيمها. 

 دمار كبير في منازل أهالي مخيم درعا وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة. 
 فلسطينيو سورية في تركيا يستمرون بالفعاليات المتضامنة مع أهلهم في غزة. 

 
 

 مخيم الحسينية

 

 "طيساراًا 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 آخر التطورات
ال يزال سكان مخيم الحسينية بانتظار عودتيم إلى مخيميم بعد سيطرة الجيش النظامي والجبية 

أكتوبر -  تشرين األول17القيادة العامة، وفتح االنتفاضة وجبية النضال عميو يوم – الشعبية 
، إلى ذلك يعاني األىالي من أزمات إنسانية ومعيشية مأساوية نتيجة تدىور األوضاع 2013

االقتصادية، وخاصة في ظل نزوح جميع سكان المخيم واستئجار منازل بأسعار مرتفعة في 
 .مناطق أكثر أمنًا بعد منعيم من العودة إلى بيوتيم

وعمى صعيد آخر أفرج األمن السوري عن أحد موظفي السفارة الفمسطينية بدمشق وىو الالجئ 
وذلك بعد اعتقالو لحوالي العامين، ويذكر أنو من أبناء مخيم اليرموك " عدنان خميفة"الفمسطيني 

بدمشق في حين ال يزال المئات من الالجئين الفمسطينيين السوريين معتقمين في سجون األمن 
 .السوري دون محاكمات

 
 عدنان خميفة

ومن جانب آخر نّفذ عدد من كوادر ومتطوعي جمعية اليالل األحمر الفمسطيني في مخيم 
اليرموك وقفة تضامنية مع أىميم وزمالئيم في قطاع غزة ضد ما يتعرضون لو من عدوان 

واستيداف لمراكز جمعية اليالل األحمر والكوادر الطبية فييا، فيما أكد مدير الجمعية وكوادرىا 
وقوفيم إلى جانب أىميم معبرين عن ادانتيم استيداف المراكز الطبية والكوادر واصفين ذلك 

بمخالفة لكل القوانين واألعراف الدولية واتفاقيات جنيف، ويشار أن المراكز الطبية والمشافي في 
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مخيم اليرموك كانت قد تعرضت لقصف متكرر تسبب بدمار وتعطل األجيزة الطبية وخاصة 
أجيزة العمميات كما تم استيداف سيارات اإلسعاف وطواقميا، وال يزال عمل بعض المشافي 
مستمرًا لكن بطاقتيا الدنيا في ظل الحصار المفروض عمى المخيم من منع دخول الكوادر 
والمستمزمات الطبية واألدوية واالستمرار في قطع التيار الكيربائي ومنع دخول المحروقات 

 .لتشغيل ىذه المشافي

 
 الوقفة التضامنية مع قطاع غزة في مخيم اليرموك

وفي بمدة قدسيا بريف دمشق تعاني آالف العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيم اليرموك 
إلى البمدة من أزمات اقتصادية حادة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وعدم توافر فرص 
 6العمل، حيث يقدر عدد العائالت التي نزحت عن مخيماتيا طمبًا لألمان في بمدة قدسيا بنحو 

آالف عائمة معظميم من مخيم اليرموك الذي يدخل الحصار الذي يفرضو عميو الجيش النظامي 
 .القيادة العامة عامو الثاني– ومجموعات من الجبية الشعبية 

أما في درعا فال يزال مخيم الالجئين الفمسطينيين يتعرض لمقصف الشبو يومي وسقوط البراميل 
المتفجرة نتيجة اشتداد المعارك في مدينة درعا والجوار، ما أدى إلى تدمير كبير في المنازل 
نسانية خانقة عمى مختمف المستويات، فالمخيم يفتقد  وجعل السكان يعانون أزمات معيشية وا 

لممحروقات والخبز والمواد األساسية الالزمة لمحياة، في ظل ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم 
السكان عن العمل وعدم وصول قوافل اإلغاثة بسبب ما تشيده محافظة درعا من تدىور في 

 .األوضاع األمنية فييا
وفي تركيا فقد نظم عدد من الالجئين الفمسطينيين الذين اضطروا لترك مخيماتيم بسبب ما 

تعرضت لو من اشتباكات وقصف وحصار وقفة تضامنية في مدينة مرسين التركية، حيث رفعوا 
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األعالم الفمسطينية، والالفتات التي تحمل شعارات تضامنية مع أىميم في غزة، فيما أكد 
المتضامنون عمى وحدة الدم الفمسطيني معبرين عن إدانتيم لمصمت العربي والدولي تجاه ما 

 .يتعرض لو أىميم في غزة من مجازر وقصف عنيف

 
 مرسين- الوقفة التضامنية مع قطاع غزة في تركيا 

 
 لجان عمل أهمي

 قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وبالتعاون 2014ضمن مشروع ذبائح رمضان 
 حصة لحمة عمى العائالت الفقيرة في مخيم النيرب لالجئين 300مع حممة الوفاء بتوزيع 

 .الفمسطينيين في حمب شمال سورية

 
 2014مشروع ذبائح رمضان 


