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 "مخاوف من تفشي مرضي اليرقان والتفوئيد في مخيم اليرموك بدمشق"

 
 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

  خان الشيحالبراميل المتفجرة تستهدف مخيم درعا وقذائف الهاون تستهدف مخيم. 

  تخفف من إجراءات توزيع مساعداتها المالية في " األونروا"إثر موجة من االنتقادات
 .حلب

  ًبعد اعتقال دام لعام ونصف األمن السوري يفرج عن فتى فلسطيني، ويعتقل الجئا
 .آخر

 قريباً بسورية، وناشطون زكي " فتح"عباس زكي عودة العالقة مع النظام ومكاتب لـ
 .اء المخيمات الفلسطينية في سوريةال يعرف أسم

  عائلة من مخيمي النيرب وحندرات بحلب" 0111"توزيع مساعدات إغاثية على. 
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 آخر التطورات
يشهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة اإلصابة بمرضي 

 .خالل األسابيع الماضية" التفوئيد"و" اليرقان"
لمراسلنا داخل المخيم أن نقص التغذية، وانعدام المياه، باإلضافة إلى انتشار القمامة بين ووفقًا 

 .منازل األهالي كان من األسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك
 –حيث أوقفت جميع الهيئات اإلغاثية عملها داخل المخيم منذ اقتحام ما يسمى بتنظيم الدولة 

نيسان الماضي، وذلك خوفًا على حياة ناشطيها الذين  –داعش لمخيم اليرموك مطلع إبريل 
 .هددهم التنظيم بالقتل واالعتقال

ألكثر من ثالثة آالف ليتر من المحروقات المخصصة لعمل مضخات " داعش"فيما أدت سرقة 
المياه التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب واالستخدام ألهالي المخيم بعد أن قطع الجيش 

 .يومًا، إلى تفاقم أزمتي المياه والنظافة" 762"مياه عن المخيم منذ أكثر من النظامي ال
ومن جانبهم عّبر مختصون لمجموعة العمل عن قلقهم من تفشي تلك األمراض خاصة مع قدوم 
فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، باإلضافة إلى غياب الخدمات الطبية عن 

 .المخيم بشكل كامل

 
ذلك تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، يوم أمس، لقصف بعدد من قذائف الهاون إلى 

التي استهدفت مناطق متفرقة منه، كما شهد المخيم اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي 
جبهة "و "داعش"والمجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة، وبين مجموعات محسوبة على 

 .ىمن جهة أخر " النصرة
فيما أكد مراسلنا أن إحدى القذائف استهدف منزاًل في منطقة ساحة الطربوش مما أدى إلى نشوب 

 .حريق في المنزل
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 الدمار في مخيم اليرموك

وعلى صعيد آخر تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق للقصف، حيث 
 .المخيم متسببة بوقوع أضرار ماديةاستهدف قذيفة هاون أحد منازل الحارة الشرقية في 

إلى ذلك يستمر الجيش النظامي بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة 
الذي يضطر األهالي إلى سلوكه بالرغم من " خان الشيح –زاكية "دمشق باستثناء طريق 

 .ميالمخاطر التي قد يتعرضون لها إثر استهدافه المتكرر من قبل الجيش النظا

 
 إحدى القذائف التي استهدفت مخيم خان الشيح

وفي موضوع مشابه قامت الطائرات الحربية بقصف مخيم درعا جنوب سورية برميلين متفجرين 
 .مما أسفر عن دمار هائل في األبنية والممتلكات
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من مباني (% 27)يشار إلى أن مخيم درعا يتعرض لقصف متكرر ما أدى إلى تدمير حوالي 
فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانيًة غاية في الخطورة  ،المخيمومنازل 

 .تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي
أما صحيًا فقد جدد عدد من الناشطين داخل المخيم تحذيرهم من انتشار األمراض في صفوف 

قطاع مياه الشرب األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب ان
 .يوماً ( 414)عن المخيم منذ حوالي 

في حلب لموجة االنتقادات التي وجهها الالجئون " األونروا"وفي موضوع مختلف استجابت وكالة 
 .الفلسطينيون في حلب لطريقة توزيع الوكالة لمساعداتها المالية األهالي

العائلة للمساعدة المالية بشكل شخصي، حيث خففت من إجراءاتها المتعلقة باستالم كل فرد من 
يوم أمس أنه على كل من تصله رسالة استالم مساعداته المالية أن يراجع قسم " األونروا"وأعلنت 

الشؤون االجتماعية في المخيم ويتم سؤال رب العائلة عن الغائبين والمتوفين ثم يعطى وصل 
 .استالم بقيمة المبلغ المستحق عنه وعن عائلته

عبيدة مطلق "وضوع مختلف أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الفتى الفلسطيني السوري وفي م
 .وذلك بعد اعتقال دام حوالي العام والنصف ،من أبناء مخيم العائدين في حماة( عاماً  11)

على ( عامًا 77" ) أحمد زياد مريطه " وفي ذات السياق اعتقل األمن السوري الشاب الفلسطيني 
 ."ياسمين زياد مريطه" شق درعا، يذكر أنه شقيق الشابة المعتقلة حواجز دم

 
 عبيدة مطلق

وفي سياق آخر كشف عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أمس الخميس 
بين حركة فتح والنظام السوري بعد " الشرعية"لوكالة معًا اإلخبارية، عن بدء عودة العالقات 

 .1892عامًا تقريبًا أي منذ العام  27انقطاع استمر أكثر من 
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وقال عباس زكي في حديثه مع الوكالة أن الزيارة التي قام بها وفد حركة فتح إلى سوريا كانت 
ناجحة جدًا، مؤكدًا أنه سيتم فتح مكاتب لحركة فتح في سوريا خالل الفترة المقبلة وأنهم بدأوا 

كانت حركة فتح  أنبعد  -شعب الفلسطيني جملة من االجراءات التي ستنعكس باإليجاب على ال
للوكالة أن الزيارة " زكي"وأكد , الفصيل الفلسطيني الوحيد الممنوع من فتح مكاتب في سوريا

 .جاءت في إطار العالقات الثنائية
وأضاف زكي للوكالة أن وفد فتح اطلع على األوضاع هناك وخاصة ما يتعرض له شعبنا 

 أنمؤكدا  ،في سورية وترحيل وحصار في المخيمات الفلسطينيةالفلسطيني من تهجير وقتل 
وأكد أنه بحث من النظام السوري كيفية عودة هؤالء .احتياجات الالجئين تفوق الحدود والتصورات

المرحلين والمهجرين الى المخيمات، وخاصة المخيمات التي حررت من قبل الجيش السوري مثل 
 .اليها وذلك بحسب الوكالة" داعش"دخول تنظيم وغيرها ومنع ( الجابية)و( اشبيبة)

وفي تعقيبهم على ما نشرته وكالة معًا أكد ناشطون أنه ال توجد مخيمات فلسطينية تدعى 
ألسماء المخيمات " زكي"في سورية معبرين عن استغرابهم من عدم معرفة " الجابية"و" اشبيبة"

ي العالم أجمع، وأضاف آخرون أن التي أصبح اسمها على كل لسان ف في سورية الفلسطينية
كشف الهدف الحقيق وراء زيارات وفود منظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق حيث تبين " زكي"

بناء على ما نشرته وكالة معًا أن الهدف من تلك الزيارات لم يكن تحييد مخيم اليرموك أو إيقاف 
 .مكاسب سياسية لحركة فتحمعاناة الالجئين الفلسطينيين إنما كانت بحثًا عن مصالح و 

 

 
 في زيارته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي
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 لجان عمل أهلي
التي سيرتها هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية " 1الخير األصيل "قامت قافلة 

مخيمي حصة إغاثية على العوائل الفلسطينية من " 1777"إلغاثة الشعب الفلسطيني، بتوزيع 
 .النيرب وحندرات في حلب المقيمة في مركزي إيواء مدرسة الصناعة والوحدة التاسعة في حلب

أيام بعد سيطرة ( 221)يذكر أن جميع أهالي مخيم حندرات كانوا قد نزحوا عنه منذ حوالي 
 .مجموعات المعارضة عليه

 
 5102/ يونيوحزيران ــ / 4الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى

الجئًا في ( 17،692)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  97 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 6777)الجئًا في لبنان، ( 11277)األردن و

 .7711لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
خالل األربع سنوات  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا( 72822)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية ( 284)معتقل و( 992)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 762)يومًا، والماء لـ ( 222)باء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهر ( 272)لليوم 
 .ضحية( 126)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 199)
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لى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إ: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 168)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 221)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 27)دمار حوالي و  أيام النقطاع المياه عنه( 414)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


