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 وبيروت والنقب وحيفا وغزة اهلل رام في تضامنية وقفات"
 "اليرموك مخيم عن الحصار بفك للمطالبة وعمان

 
 
 
 

 
 
 

 غزة                            رام اهلل                                              
 

 سوية في الدائر الصراع جراء قضوا فلسطينيين ضحايا أربع . 
 التوالي على 571 لليوم اليرموك مخيم على المشدد الحصار استمرار. 
 آمنة منطقة وجعله مخيمهم لتحييد يدعون حندرات مخيم وأهالي . 
 على التاسع لليوم السيارات أمام المخيم مداخل إغالق استمرار 

 .التوالي
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 وقفات تضامنية
 وحملة الفلسطينية الشبابية الحركات بعض أطلقتها التي للدعوة استجابة

 في الشباب من عدد اليوم اعتصم"  اليرموك مخيم أنقذوا"شعار تحت قاوم
 مع تضامنا   والسويد واألردن وبيروت وحيفا وغزة اهلل رام مدينة من كل

 الفلسطينية التحرير منظمة المعتصمون طالب حيث اليرموك، مخيم أهالي
 وكسر الحصار كسر على الفعلي وبالعمل المخيم اتجاه مسئولياتها بأخذ

 أهالي معاناة عن الفلسطينية الفصائل باقي وصمت المنظمة صمت
 الغذائية والمواد الطعام وادخال معاناتهم إلنهاء العاجل وبالتحرك اليرموك،

 .المخيم إلى

 
 التضامنية أمام مقر الصليب األحمر بغزةالوقفة 
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 الوقفة التضامنية أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام اهلل

 

 
 في حيفاالوقفة التضامنية أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
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 في عمانالوقفة التضامنية 

 
 في بيروتالوقفة التضامنية 



 

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

 

 : ضحايا
 بالجفاف إصابته إثر اليرموك مخيم في قضى" قصيني ابراهيم حسن" -

 مخيم على المفروض المشدد الحصار بسبب التغذية نقص نتيجة
 .اليرموك

 
 
 
 
 
 
 

 
 من"  جلدة أبو أيمن اللطيف عبد"  و"  جلدة أبو أيمن نضال"  األخوان -

 على أمس يوم سقطت هاون قذيفة بشظايا قضيا اليرموك، مخيم سكان
 .اليرموك مخيم أحياء أحد

 الحسينية مخيم سكان من وهو جوبر بمنطقة قضى محمود حسين أحمد -
 .الوطني الدفاع جيش مرتبات من وهو العشرة شارع

 
 : اليرموك مخيم

 التوالي، على 571 لليوم اليرموك مخيم على المشدد الحصار استمرار
 القيادة - الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حواجز تزال ال حيث
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 لوقوع أدى مما اليرموك، مخيم أهالي على مشددا   حصارا   تفرض العامة
 حادثة وفي ذلك إلى واألدوية، التغذية نقص نتيجة الضحايا من العشرات

 أب قام فقد المخيم سكان إليه وصل الذي المأساوي الوضع مدى على تدلل
 منذ يأكلوا لم الذين ألطفاله الطعام تأمين أجل من وذلك قطط ثالث بذبح
 يوم أفتى قد كان فلسطين جامع خطيب أن يشار يومين، من أكثر
 لفقدان وذلك والكالب والحمير القطط لحم أكل بجواز 55/51/3152

 . المخيم داخل من كامل بشكل الطعام
 
 الجمعة يوم تستكمل أن المفترض من كان التي المبادرة صعيد على أما

 المصالحة لجنة بيان بحسب أمنية لدواع تأجيلها عن أعلن والتي
 السيما بنودها من بند أي ينفذ ولم الواقع أرض على تترجم فلم الفلسطينية،

 جانب ومن إليه، الطعام وادخال والجرحى المرضى بإخراج المتعلقة منها
 كان الذي االعتصام تنفيذ من سورية في الفلسطيني الشباب يتمكن لم أخر
 المزرعة منطقة في دمشق وسط فلسطين سفارة أمام اليوم إقامته مقرر

 لالعتقال تعرضهم من الخوف بسبب وذلك اليرموك، مخيم مع تضامنا  
 إلقامة تسمح السورية الدولة من ورقة على حصولهم عدم جراء وكذلك

 . كبيرا   أمنيا   طوقا   عليها يفرض والتي المنطقة تلك في االعتصام
 

 : حندرات مخيم
 من يعانون يزالوا ال حندرات مخيم سكان بأن العمل مجموعة مراسل أفاد

 أماكن إلى مخيمهم عن نزوحهم جراء صعبة واقتصادية إنسانية أوضاعا  
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 المخيم أهالي ناشد عليه وبناء للمخيم، المجاورة والمناطق حلب في متفرقة
 منطقة وجعله المخيم وتحييد بيوتهم إلى بإعادتهم سورية في الصراع طرفي
 مخيمهم على تسيطر التي الحر الجيش مجموعات طالبوا كما آمنة،

 االنتهاء بعد االستقرار و إليه بالعودة المخيم أهالي فيه تدعو بيان بإصدار
 المسروقات استرداد و السارقين بمالحقة و حوله، العسكرية األعمال من
 الوضع صعيد على أما منه، المسلحة الكتائب كافة انسحاب و المخيم، من

 أرجاء جميع عن قطعت قد كانت المياه أن مراسلنا أشار فقد الخدماتي
 إال له المتاخمة والمناطق المخيم على القصف جراء تضررها بعد المخيم
 فرق من إصالحها بعد المخيم بيوت إلى تدريجيا   بالعودة بدأت اليوم أنها

 . تطوعية
 

 : الحسينية مخيم
 أهالي من والفعاليات الناشطين بعض يبذلها التي الحثيثة المحاوالت رغم
 الفصائل أو السوري النظام من سواء المسؤولين لمقابلة الحسينية مخيم

 باإلسراع ومطالبتهم المتردية اإلنسانية أوضاعهم شرح أجل من الفلسطينية
 النجاح لها يكتب لم المحاوالت تلك جميع أن إال مخيمهم إلى بعودتهم
 . الحسينية مخيم وبمصير بهم المعنية األطراف واهتمام استجابة عدم بسبب
 الجيش بين عنيفة اشتباكات أشهر عّدة منذ شهد المخيم أن ذكره الجدير
 بسيطرة وانتهت أليام استمّرت الحر الجيش من ومجموعات النظامي
 .كامل بشكل المخيم على النظامي الجيش
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 : حمص العائدين مخيم
 أمام المخيم مداخل إغالق استمرار نبأ العمل مجموعة مراسل أشار

 على مشدد أمني تدقيق مع ذلك ترافق التوالي، على التاسع لليوم السيارات
 من يعانون المخيم سكان يزال ما ذلك إلى هوياتهم، وطلب وتفتيشهم المارة
 تدهور نتيجة بينهم البطالة وانتشار الغذائية المواد وشح األسعار غالء

 .سورية في االقتصادي الوضع
 
 

 : مفقودون
لى اليرموك مخيم داخل أسابيع عدة منذ" فياس يوسف سامر" الشاب فقد  وا 
 . عنه أخبار أو معلومات أي تتوفر لم اآلن

 
 


