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احتجاجًا على استمرار الحصار، أهالي مخيم اليرموك يعلنون امتناعهم عن استالم "
 "المساعدات

 
 

 فلسطٌنً قضى تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

 قصف على مخٌم النٌرب فً حلب، ومحٌط مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق. 

 اعتصام لفلسطٌنًٌ سورٌة فً السوٌد احتجاجاً على سوء المعاملة. 

  إخراج بعض الحاالت المرضٌة من الٌرموك وتوزٌع كمٌة من المساعدات على

 .األهالً
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 ضحايا
 .قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري" غسان ساليمة" -

 
 غسان ساليمة

 آخر التطورات في سورية
أعمن أىالي مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين في بيان ليم نشر عمى صفحات موقع الفيسبوك، 

امتناعيم عن استالم المساعدات الغذائية وذلك احتجاجُا عمى استمرار الحصار المشدد 
المفروض عمى مخيميم منذ أحد عشر شيرًا،كما عبر البيان عن احتجاجيم عمى المعاممة 

الميينة المترافقة مع الضرب واعتقال النساء والرجال عمى أيدي عناصر األمن السوري، وأشار 
البيان إلى أن األىالي سيستمرون في ذلك إلى حين التطبيق العممي لبنود مبادرة تحييد المخيم 

دخال المستمزمات األساسية واإلفراج عن المعتقمين ،والسماح لألىالي بالعودة إلى منازليم  وا 
الفمسطينيين، فيما حمل البيان األطراف المعنية المسؤولية الكاممة عن حياة المدنيين المحاصرين 

في مخيم اليرموك، وفي سياق متصل تم يوم أمس توزيع بعض المساعدات عمى األىالي 
المحاصرين في المخيم إضافة إلى إخراج بعض الحاالت المرضية الستكمال عالجيا خارج 

. المخيم
ويشار أن المخيم يعاني من نقص حاد في المواد والخدمات الطبية حيث ال تزال جميع 

مستوصفات ومشافي المخيم باستثناء مشفى فمسطين متوقفة عن العمل بشكل كامل في حين 
 .تعمل مشفى فمسطين بطاقتيا الدنيا وذلك بسبب النقص الحاد في المواد والكوادر الطبية
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وعمى صعيد آخر تعرض مخيم النيرب في حمب مساء أمس لمقصف بعدد من القذائف التي 
. استيدفت إحداىا جامع فمسطين مما أدى إلى وقوع بعض األضرار المادية في المكان

 
 من آثار القصف على جامع فلسطين في مخيم النيرب

 
وفي سياق متصل شيد مخيم خان الشيح بريف دمشق تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو تزامن 
ذلك مع استيداف المناطق المجاورة لممخيم بعدد من القذائف ويذكر أن المخيم ومحيطو شيدا 

 .في الفترة األخيرة ارتفاعًا في حدة األعمال العسكرية من قصف واشتباكات
 

 السويد
نفذ عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين وصموا السويد اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 

، وذلك إحتجاجًا عمى ما وصفوه بسوء المعاممة والتيديد الدائم من "Osteren hotel "في مخيم
قبل إدارة الكامب بترحيميم إلى بالدىم وكذلك عمى سوء نوعية الطعام المقدم ليم، كما طالب 

المعتصمون من الجيات المعنية التدخل من أجل حل مشكمتيم ورفع القضية لمسمطات 
 .المختصة
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 اإلضراب المفتوح الذي نفذه عدد من الالجئين الفلسطينيين في السويد

 
 األوضاع المعيشية

نقص حاد في المواد الغذائية والطبية يشيده مخيم الرمدان لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، 
حيث يعاني األىالي من غالء المعيشة ونفاد معظم المواد الغذائية والطبية من مخيميم، إضافة 
إلى انتشار البطالة في صفوف أبناءه، ويذكر أن المخيم يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق 

بالقرب من منطقة الضمير التي تشيد أعمال قصف متكررة، وفي ذات السياق يعاني أىالي 
مخيم خان الشيح بريف دمشق من أزمات معيشية مشابية وذلك بسبب انقطاع الطرقات الواصمة 
بين المخيم ومركز المدينة بشكل متكرر وذلك بسبب التوتر األمني وأعمال القصف واالشتباكات 

التي تشيدىا المناطق المحيطة بو بشكل شبو يومي، وبشكل عام تتشارك معظم المخيمات 
 .الفمسطينية في سورية من أزمات مشابية


