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 "2014يونيو  _الجئًا فلسطينيًا يقضون خالل شهر حزيران  43"

 
 
 
 

  تحليق للطيران الحربي بعلو منخفض في سماء مخيم العائدين بحمص يسبب
 .حالة من الهلع بين سكانه

 زمات معيشية ضاغطة يعيشها سكان مخيم خان الشيح .

  سكان مخيم جرمانا يشتكون من افتقار مخيمهم للخدمات األساسية والبنى

 .التحتية

 
 

 

 إنتظار األىالي عمى مداخل مخيم اليرموك
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 ضحايا
أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في 

 جراء األحداث 2014يونيو ال_الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل شير حزيران " 43"سورية قد بمغ 
. الدائرة في سورية

الجئًا فمسطينيًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري  "15" حيث قضى وفقًا لممجموعة 
 "4"الجئًا فمسطينيًا جراء القصف، والجئان في ظروف غامضة، والجئ بعد اختطافو، و" 16"و

الجئين جراء االشتباكات، والجئان قنصًا، فيما قضى الجئ فمسطيني جراء الحصار ونقص 
 .الرعاية الطبية في مخيم اليرموك

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

 
 آخر التطورات الميدانية

شيد مخيم خان الشيح تحميقًا لمطيران الحربي تبعو إلقاء عددًا من البراميل المتفجرة عمى المناطق 
 .والمزارع المحيطة بو، ما سبب حالة من اليمع بين السكان

أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان المخيم من أزمات معيشية خانقة بسبب نفاد معظم المواد 
الغذائية والخضار والدقيق، أما عمى الصعيد الطبي فيشتكي األىالي من نقص حاد في األدوية 

 .والمستمزمات والكادر الطبي
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فيما عاش سكان مخيم العائدين حالة من التوتر يوم أمس نتيجة تحميق الطيران الحربي بعمو 
منخفض في سماء المخيم، تزامن ذلك مع سماعيم ألصوات انفجارات ضخمة ىزت أرجاء 

 .المخيم تبين أنيا ناتجة عن قصف المناطق القريبة منو
إلى ذلك يواجو سكان مخيم العائدين بحمص مشكمة في استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن 
المخيم لساعات طويمة خاصًة خالل النيار حيث تقدر عدد ساعات االنقطاع يوميًا بأكثر من 

.  ساعة16
ومن جية أخرى شيد تجمع حطين لالجئين الفمسطينيين حالة من الدمار الكبير في منازلو التي 
مكانية الوصول إليو  تعرضت لمقصف والنيب والسرقة، كما أن التجمع خال تمامًا من سكانو وا 

 .مستحيمة
باعتبار الحي من أوائل األحياء  ,حيث بدأت معاناة تجمع حطين مع بدء األحداث في حي برزة

 حافظ التجمع عمى الحياد رغم قربو جغرافيًا من قمب ،3/2011التي خرجت بمظاىرات بشير 
األحداث واستطاع سكانو تجنب االنخراط باألحداث الدائرة بسورية، رغم محاوالت البعض تشكيل 

. لجان شعبية أمنية إال أن األىالي رفضوا ذلك بشدة ومنعوا تسميح أي شخص
 أصبح األمر أكثر خطورة في التجمع، حيث تعرض 2013 ومع بداية 2012أما في نياية عام 

لمقصف باإلضافة إلى أعمال القنص التي كانت تستيدف كل ما يتحرك، يشار أن التجمع لم 
يكن مستيدفًا بحد ذاتو ولكن نتيجة لموقعو في منطقة تماس عمى الطريق العام وبجانب مجمع 

ويتصل مباشر  (الذي يعتبر قيادة محور لمجيش النظامي واألمن الجوي شمال دمشق)الخدمات 
. مع حي البيادر المؤيد لمنظام والمميء بالمسمحين من المجان الشعبية

في حين تتركز معاناة مخيم العائدين في حماة في الجانب االقتصادي وذلك بسبب غالء أسعار 
المواد التموينية والمعيشة بشكل عام إضافة إلى أزمات في تأمين المحروقات، كما تزداد معاناة 

 .األىالي بسبب انتشار البطالة في صفوف أبناء المخيم
وفي سياق متصل يشتكي سكان مخيم جرمانا من افتقار مخيميم لمخدمات األساسية والبنى 

فإن المياه "وبحسب إفادة أحد السكان ، التحتية، كالصرف الصحي وشبكة الكيرباء وشح المياه
وحين تتوفر تكون بضغط منخفض  تنقطع عن المخيم أليام عديدة، وألسابيع في بعض األحيان

ولساعات محدودة جدًا، بحيث ال يمكن معيا تعبئة خزانات المخيم الثالثة وخزانات البيوت 
الفارغة، ما دفع األىالي إلى شراء المياه من الصياريج الجوالة بأسعار مرتفعة نتيجة ازدياد 

الطمب عمييا في األشير الماضية، مما زاد من العبء المادي عمى أبناء المخيم الذين يعانون 
 .عمى حد تعبيره"من فقر الحال وانتشار البطالة بينيم جراء استمرار الصراع الدائر في سورية
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بينما عاش سكان مخيم درعا حالة من اليمع والخوف بسبب استمرار القصف وسقوط القذائف 
عمى المخيم، وانتشار القناصة عمى أسطح المباني المطمة عمى حارات وشوارع المخيم والذين 

كما يشتكون من عدم ، يقومون بقنص كل ما ىو متحرك ما أدى إلى ارتقاء العديد من أبنائيم
توفر المواد الغذائية والطحين ونقص شديد في األدوية والكادر الطبي واستمرار انقطاع كافة 

 .الخدمات من ماء وكيرباء واتصاالت عنيم لفترات زمنية طويمة


