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 "المحاصرون في مخيم اليرموك ينفذون اعتصامًا تضامنيًا مع أهالي غزة"

 
 
 
 

 قصف على مخيمي اليرموك ودرعا. 

  أتون الصراع الدائر سكان مخيم خان دنون يشددون على عدم زجهم في
 .في سورية
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 مخيم اليرموك
نفذ أهالي مخيم اليرموك يوم أمس اعتصامًا تضامنًا مع أهالي غزة نددوا فيه بالعدوان الصهيوني 

 .على قطاع غزة
وطالب المعتصمون باإلسراع بتنفيذ بنود المبادرة التي تفضي إلى فك الحصار عن اليرموك 

دخال المواد الغذائية  إليه، كما ناشدوا جميع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تغليب وا 
 .مصلحة أبناء المخيم على مصالحهم من أجل إنقاذ أرواح المحاصرين من أهالي اليرموك

ميدانيًا ُسجل يوم أمس سقوط قذيفة هاون بالقرب من مطعم الجناني على شارع اليرموك، دون أن 
 .تسفر عن وقوع أي إصابات

ا من الناحية اإلنسانية فال يزال أهالي اليرموك يعانون من نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية أم
 031على التوالي والذي أدى إلى سقوط  422بسبب الحصار المفروض على مخيمهم لليوم 

 .شخصًا جراء الجوع ونقص العناية الطبية

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

 مخيم درعا
إلى ذلك  ،المحروقاتو  معاناة سكان المخيم في تفاقم بسبب شح المواد الغذائية واألدويةما تزال 

نقل مراسلنا نبأ عودة التيار الكهربائي إلى جميع أرجاء المخيم بعد انقطاع دام أكثر من ثالثة 
 .أشهر

ميدانياً تعرض مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه أدت إلى 
 .إحداث أضراراً  مادية دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات
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 مخيم خان دنون
يشدد سكان مخيم خان دنون على ضرورة احترام حياديتهم وموقفهم الداعي إلى عدم التدخل في 
الشأن السوري، وأطلقوا عدة نداءات استغاثة طالبوا فيها منظمة التحرير الفلسطينية واألنروا 

لالجئين الفلسطينيين العرب وكافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني بالعمل والهئية العامة 
خراجه  بشكل جدّي وواضح مع جميع أطراف الصراع في سورية على تحييد مخيم خان دنون وا 

 .من هذه الدائرة
كما طالبوا األونروا بزيادة عملها في المخيم وعدم االقتصار على مراكز اإليواء والتحرك العاجل 

وشددوا على  ،غاثة المخيم ونادوا بوضع الهئية العامة لالجئين الفلسطينيين أمام مسؤولياتهاإل
ضرورة مسارعة الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم المعونات العاجلة للتخفيف من 

بسبب الغالء الفاحش وتضاعف األسعار  ،حّدة الفقِر والحاجة التي يعاني منهما سكان المخيم
 .ة مراتعد

ودعى أهالي المخيم المعنيين إلى العمل على تأمين مقبرة جديدة لدفن الموتى بسبب امتالء مقبرة 
 .المخيم بشكل كامل حيث بدأ أهالي المخيم بدفن موتاهم في الفراغات الضيقة بين القبور

ألف نازح  41يشار إلى أن مخيم خان دنون يعتبر المركز والمأوى الوحيد واألخير لما يقارب الـ 
 من مخيمات اليرموك وسبينة والسيدة زينب وتجمع الحسينية وبلدة الذيابية والحجر األسود وداريا

 .مخيم خان الشيحو 
 

 مخيم الرمدان
يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهدوء النسبي، إال أن سكانه حالهم حال باقي المخيمات 

ات معيشية كبيرة أهمها غالء األسعار وانتشار والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزم
 .البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات

 
 مخيم خان الشيح

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وسط استمرار معاناة  الشيح خان مخيم  حالة من الهدوء تسود 
وغالء باقي األصناف، والجدير األهالي من فقدان العديد من أصناف المواد التموينية من أسواقه 

بالذكر أن المناطق المجاورة للمخيم قد شهدت في األيام الماضية أعمال قصف واشتباكات متبادلة 
 .بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر
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 مخيم جرمانا
عار يشتكي أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها إرتفاع أس

كما يعاني  ،المواد التموينية وانتشار البطالة في صفوف أبنائه إضافة إلى إرتفاع إيجارات المنازل
األهالي من أزمات في المحروقات والكهرباء، ويذكر أن مخيم جرمانا يستقبل العشرات من العوائل 

 .الفلسطينية التي اضطرت إلى مغادرة مخيماتها بسبب تعرضها للقصف والحصار
 

 عمل أهليان لج
تستمر الهيئات ولجان العمل األهلي الناشطة في مخيم اليرموك بالعمل على تخفيف آالم أبناء 
المخيم من خالل البرامج التي تقوم بها والمتضمنة محاضرات وأنشطة متعلقة بالدعم النفسي، 

زالة النفايات من الشوارع واألزقة الهادفة إلى منع انتشار  األوبئة واألمراض بين وعمليات تنظيف وا 
 .األهالي باإلضافة إلى تقديم الوجبات الغذائية

 
 بالتواصل مع كبار السن مخيم اليرموك يمن برامج المؤسسات ف


