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نداء استغاثة من عائالت فلسطينية تقطن طريق الشام في محافظة "
 "حمص من أجل حمايتهم وتوفير مالذ أمن لهم

 
 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

  قصف على مخيم اليرموك بدمشق وقصف ليلي على مخيم حندرات
. بحلب

  حالة من الهلع والخوف يعيشها سكان مخيم درعا بسبب استمرار
. القصف وسقوط القذائف على مخيمهم

  أهالي مخيم النيرب يعانون من أزمات اقتصادية ال حصر لها بسبب
. تدهور األوضاع األمنية في سورية

  سكان اليرموك يعانون من وطأة استمرار الحصار المفروض على
. مخيمهم من قبل الجيش النظامي
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 :ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضى يوم االثنين " عمر عبد الحميم موعد" ارتقاء -

.  وذلك جراء القصف عمى المخيم15/7/2013
 نتيجة 15/7/2013قضى يوم أمس االثنين " سامر إدريس أبو رقطي"ارتقاء الشاب  -

القصف الذي تعرض لو حي طريق السد، الجدير ذكره أن أبو رقطي ىو فمسطيني 
 .الجنسية من سكان مخيم درعا

 
 عمر عبد الحليم موعد

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
أماكن مختمفة منو دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جانب أخر قام عناصر الجيش 

النظامي بإغالق الحاجز التابع ليم أول المخيم ومنعوا األىالي من الدخول أو الخروج عبره، 
ومن الجانب اإلنساني يعاني سكان اليرموك من وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي 

عمى مداخل ومخارج المخيم والذي أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية منو وعدم توفر 
 .المواد الغذائية والطحين والمحروقات واألدوية فيو
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 مخيم حندرات
أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندرات شيد سقوط بعض القذائف المدفعية عميو 
استيدفت محيط حارة الطيارنة اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، وفي السياق ذاتو اعتبر 

األىالي بأن ىذا القصف ىو عبارة عن مقدمة لمنعيم من العودة إلى المخيم بعد أن كانت قد 
العودة إلى بتسربت ليم معمومات تفيد بأن مجموعات الجيش الحر ستسمح لمن يريد منيم 

المخيم، وفي السياق عينو أكدت أحد صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم 
حندرات نبأ عودة بعض األسر واألفراد من أبناء مخيم حندرات إلى منازليم في المخيم، كما 

 .ُسجل عودة كبيرة ألبناء حارة الكراد ومقطع الشاىر إلى منازليم
 

 مخيم السبينة
أن سكان مخيم السبينة يعانون من استمرار انقطاع التيار " مجموعة العمل"ذكر مراسل 

الكيربائي وشبكة االتصال، كما يشتكون من وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي 
 . والذي منع بموجبو إدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم25/12/2012عمييم منذ 

 
 مخيم النيرب

ما يزال أىالي مخيم النيرب يعانون من أزمات اقتصادية ال حصر ليا بسبب تدىور 
األوضاع األمنية في سورية، كما يشتكون من غالء األسعار ومن نقص حاد في المواد 

الغذائية وحميب األطفال واألدوية، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ ما يزيد 
عن ثمانية شيور ما أضطرىم لمجوء إلى االشتراك بمولدات الكيرباء فزاد ذلك من العبء 

 .المادي عمييم في ظل البطالة وفقر الحال الذي يعشونو
 

 مخيم خان دنون
حالة من اليمع والرعب عاشيا سكان مخيم خان دنون نتيجة دوي انفجارات قوية ىزت أرجاء 

المخيم بسبب قصف لمناطق بو، ومن الجانب اإلنساني ما يزال سكان المخيم يعانون من 
 .شح المواد الغذائية واألدوية ونقص في مادة الخبز
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 حمص طريق الشام
 في محافظة حمص والذي "طريق الشام"أكد مراسل مجموعة العمل في حمص بأن طريق 

يضم العديد من العائالت الفمسطينية يتعرض منذ يومين لقصف عنيف اقتصرت أضراره 
عمى الماديات وسببت حالة من اليمع والخوف لقاطنيو الذين يناشدون األونروا والفصائل 

بعادىمالفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطينية لمتدخل من أجل حمايتيم   عن شبح الموت وا 
 .الذي يخيم فوق رؤوسيم

 
 مخيم درعا

أشار مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليمع والخوف يعيشيا من تبقى من سكان مخيم 
درعا بسبب استمرار القصف وسقوط القذائف عمى المخيم، وانتشار القناصة عمى أسطح 

المباني المطمة عمى حارات وشوارع المخيم والذين يقومون بقنص كل ما ىو متحرك ما أدى 
إلى ارتقاء العديد من أبنائيم، كما يشتكون من عدم توفر المواد الغذائية والطحين ونقص 

شديد في األدوية والكادر الطبي واستمرار انقطاع كافة الخدمات من ماء وكيرباء واتصاالت 
 .عنيم لفترات زمنية طويمة

 
 :لجان عمل أهلي

نفذت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك، حممة رش مبيدات حشرية في شوارع وحارات 
 قبرًا جديدًا في مقبرة الشيداء، 70المخيم، وذلك حرصا عمى سالمة السكان، كما جيزت 

. وذلك لتأمين دفن سريع لمموتى في ظل استمرار تدىور األوضاع األمنية ىناك
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 :فراج
بعد اعتقال دام ألكثر من أسبوعين األمن السوري يفرج عن ابن مخيم خان الشيح الشاب 

 ."محمد سند صالح"
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