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 "أوضاع إنسانية مزرية يعيشها أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية"
 

 
 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 
 وقصف ليلي على  واليرموكقصف على مخيم درعا والحسينية 

 .مخيم خان الشيح

  سكان مخيم درعا يشتكون من القناصة الذين يستهدفون كل شيء
. متحرك في شوارع المخيم

  أهالي مخيم اليرموك ضاقوا ذرعاً من التصرفات غير اإلنسانية
. لعناصر الحاجز التابع للجيش النظامي اتجاههم
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: ضحايا
 حيث قضى نحبو داخل المعتقل قبل األمينمن أىالي شارع " صبحي الناطور"ارتقاء الشاب 

. أيام

 
 صبحي الناطور

 
 مخيم الحسينية

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد سقوط عدد من القذائف عميو استيدفت 
 لم تعد تتوافر في المخيم أخرومن جانب , مناطق متفرقة منو دون أن تسفر عن وقوع إصابات

أسباب الحياة, وأصبح سكانو يعانون أزمة إنسانية حقيقية خانقة طاولت لقمة عيشيم نتيجة 
النقص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت الياجس الذي يؤرق باليم في كيفية 

 فيم مضطرون إلى أن يقفوا في طابور كبير لساعات طويمة لمحصول عمى ,توفيره ألوالدىم
بعض األرغفة التي بالكاد تسّد جوع صغارىم, أضف إلى ذلك عدم توافر مواد التدفئة من مازوت 

وكاز وغاز, واستمرار انقطاع التيار الكيربائي, وانقطاع شبكة االتصاالت السمكية والالسمكية 
. لمدة طويمة

 
 مخيم درعا

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف المدفعي عمى مخيم درعا وسقوط ثالث قذائف عمى 
المنطقة الجنوبية منو, وفي سياق متصل ال يزال األىالي يعانون من القناصة المنتشرين عمى 
أسطح المباني المطمة عمى حارات وشوارع المخيم والذين يقومون بقنص كل ما ىو متحرك ما 

 .أدى إلى ارتقاء العديد من أبناء المخيم
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 مخيم خان الشيح
أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لقصف ليمي طال شارع السعيد 

واألطراف الغربية لممخيم, أما اليوم فقد شيد المخيم حالة من اليدوء الحذر وسط حالة من الترقب 
لدى األىالي بسبب سماع انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم بسبب قصف المناطق المتاخمة لو, 
ومن الجانب اإلنساني ال يزال سكانو يعيشون في أزمة معيشية مستمرة بسبب شح المواد الغذائية 

 .واألدوية والدقيق والمحروقات فيو
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف في 
محيط ثانوية اليرموك لمبنات بشارع جالل كعوش في مخيم اليرموك خمفت أضرارًا جسيمة بمكان 

أما في ساعات المساء فقد ُسجل سقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة من  سقوطيا,
 .المخيم خمفت أضرار مادية بالمكان

من جانب أخر يعاني سكان مخيم اليرموك من الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي 
عمى مداخمو ومخارجو منذ أكثر من خمسة أشير عمى التوالي ما أدى إلى نفاد جميع المواد 
الغذائية واألدوية والمحروقات والطحين, واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عنو لمدة تزيد عن 

الشيرين حيث بات سكانو يمجئون لالشتراك بمولدات كيرباء خاصة تزيد العبء المادي عمييم, 
كما يشكو سكانو من المعاممة غير اإلنسانية التي يقوم بيا عناصر الحاجز التابع لمجيش 

النظامي والذي يعمد إلى إذالل أىمو من خالل إجبارىم عمى الوقوف في طابور طويل وتفتيشيم 
تفتيشا دقيقًا وأحيانًا أخرى لمضرب فبحسب إفادة أحدى نساء المخيم والتي أجيشت بالبكاء وىي 

أن النساء يتعرضن لتفتيش ميين جدًا عمى مرأى جميع الرجال باإلضافة لمضرب المبرح " :تقول
حصل مع أم محمد البالغة   خرجنا قمياًل عن الدور بدون رحمة حتى بالنسبة لممسنين وىذا ماإذا

والتي تعرضت لمضرب والسب بألفاظ قذرة وذلك ألنيا خرجت قمياًل عن  ( عاماً 75)من العمر 
 .الدور, كما يتعرض رجالو لمضرب واالعتقال واإلىانة أثناء دخوليم وخروجيم من المخيم

 
 آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 مخيم العائدين حماة
يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدىور األوضاع المعيشية بشكل كبير, إضافة إلى تفاقم 

أزمات الكيرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير, وما يزيد من 
صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في 

 .سورية
 

: مفقودون
وزوجيا عمر عبد الرؤوف  ( عاما35) "بشرى حسين عبد المعطي"أنباء تفيد بفقدان الممرضة 

من سكان مخيم اليرموك, وذلك عند حاجز البويضة, وىناك تسريبات تؤكد  ( عاما40) ناصيف
 .وجودىما في فرع األمن الجوي في دمشق

 
 :لجان عمل أهلي

قامت مؤسسة جفرا بتقديم معدات ومواد تنظيف لمشفى الباسل في مخيم اليرموك كما قام 
. متطوعو جفــرا برش المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض ضمن المشفى

 

 
  الباسلرش المبيدات الحشرية ضمن المشفى
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