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قصف بالبراميل المتفجرة عمى مخيم درعا يسفر عن ست ضحايا عمى "
 "األقل وعشرات الجرحى

 
 

 

  بعد مرور عام على حصاره، مسن فلسطينيي يقضى في مخيم اليرموك بسبب
 .نقص الرعاية الطبية

 طفلة فلسطينية تقضي بأحد المستشفيات األردنية متأثرة بجراحها. 

 936فلسطينياً قضوا في مخيم اليرموك حتى نهاية الشهر الماضي . 

 استمرار توقف جميع مخابز ومستوصفات ومشافي مخيم اليرموك عن العمل. 

 توزيع مساعدات في اليرموك، وإخراج بعض الحاالت المرضية منه. 

 أبناء مخيم العائدين بحماة يتضامنون مع أهلهم في قطاع غزة .

 أزمة مياه في مخيمات خان دنون واليرموك. 

 مساعدات إنسانية ألطفال مخيم النيرب بحلب. 

 حالة من الهدوء تسود أرجاء مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 من ضحايا القصف الذي استهدف مخيم درعا بالبراميل المتفجرةا
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ضحايا 
: ست ضحايا قضوا حتى اآلن إثر القصف الذي الذي استيدف مخيم درعا، وىم

أماني محمد عمارة، محمد سعد عمارة، خمود محمود بردان، مناف عبد الناصر المصري، الطفمة 
. مرح وسيم مطير، الطفل حمزة وسيم مطير

 
حمزة وسيم مطير 

فمسطينية الجنسية قضت في مشفى الرمثا باألردن متأثرة " ماريا عبدو السنيدي"كما قضت الطفمة 
. بجروح أصيبت بيا منذ أسبوع جراء القصف عمى بمدة المزيريب في درعا

قضى إثر نقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك لالجئين " سعيد عمران حربجي" المسن
 .الفمسطينيين بدمشق وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد عميو

 
سعيد عمران حربجي  المسن
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 آخر التطورات
استيدف الطيران الحربي السوري مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوبي سورية، ببرميل متفجر 

مما أسفر عن وقوع ست ضحايا عمى األقل إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما اليزال البحث عن 
ناجين مستمرًا بين ركام المنازل، حيث أدى القصف إلى دمار عدد منيا بشكل كامل فوق رؤوس 

أصحابيا، فيما يعاني األىالي من صعوبات كبيرة في إسعاف الجرحى وانتشال المصابين من 
. تحت الركام وذلك بسبب النقص الحاد في المعدات الميدانية والمواد الطبية

 
  في مخيم درعاناجين بين ركام المنازلالالبحث عن 

وفي سياق آخر يدخل الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية 
 عامو األول، حيث تمنع الحواجز التابعة لو دخول  عمى مخيم اليرموكالقيادة العامة– الشعبية 

المحروقات والمواد األساسية إضافة إلى منع حركة دخول األىالي عبره، وذلك باستثناء السماح 
لبعض المنظمات اإلغاثية الدولية بإدخال كمية محدودة من المساعدات لألىالي المحاصرين، 

حيث أدى الحصار إلى تفاقم األزمات الصحية واإلغاثية داخل المخيم، حيث توقفت جميع 
مخابز المخيم عن العمل وذلك بسبب نفاد مادتي الدقيق والمحروقات إضافة إلى انقطاع التيار 
الكيربائي، كما توقف جميع المستوصفات والمراكز الصحية والمشافي داخل المخيم عن العمل 

بشكل كامل، وذلك بعد نفاد المواد الطبية ونزوح جميع الكوادر الطبية عن المخيم بسبب الحصار 
والقصف المتكرر الذي لحق المخيم وأدى إلى أضرار كبيرة خاصة بالمنشآت الصحية داخل 

 ومع دخول الحصار عامو األول أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل ،المخيم
 الجئًا 152 الجئًا فمسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك لوحده بينيم 936فمسطينيي سورية أن 
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قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار، كما يعاني المخيم من انقطاع التيار 
الكيربائي منذ أكثر من عام، إضافة إلى أزمة المياه التي تفاقمت خالل األشير األخيرة، مما دفع 

بعض المؤسسات اإلغاثية داخل المخيم إلى تزويد األىالي بالمياه عبر الصياريج التي ال تكاد 
تكفي األىالي، وفي سياق متصل تم يوم أمس توزيع كمية محدودة من المساعدات عمى أىالي 

المخيم إضافة إلى إخراج بعض الحاالت المرضية الحرجة وذلك لتمقي العالج في المشافي خارج 
. المخيم

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

وعمى صعيد آخر قامت كل من منظمتي اليالل األحمر السوري والفمسطيني ومنظمة اليونيسيف 
بتوزيع بعض المساعدات الغذائية عمى أطفال مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب، حيث 

شمل التوزيع األطفال الذين لم يتجاوزوا الخمس سنوات، ويذكر أن المخيم الذي يخضع لسيطرة 
الجيش النظامي وبعض المجموعات الفمسطينية الموالية لو يعاني من أوضاع معيشية قاسية 

إضافة إلى تعرضو لمقصف المتكرر خالل األيام الماضية، ويشار أن المخيم يحتل موقعًا ىامًا 
. حيث يشكل بوابة لكل من مطاري النيرب المدني والعسكري

أما في ريف دمشق فتستمر معاناة المياه في مخيم خان دنون، حيث يضطر األىالي إلى شراء 
المياه من الصياريج مما يزيد من األعباء االقتصادية عمييم، ويذكر أن المخيم يستقبل المئات 
من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار، في حين يعاني أىمو 

. من انتشار البطالة وغالء المعيشة
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وفي ريف دمشق أيضًا تسود حالة من اليدوء أرجاء مخيم خان الشيح وذلك مع استمرار انقطاع 
 يومًا، إلى ذلك يعاني المخيم من نقص 17االتصاالت األرضية وخطوط اإلنترنت منذ حوالي 

حاد بالخدمات الطبية، إضافة إلى أزمة في الخبز ناجمة عن نقص المواد األولية وذلك بسبب 
االنقطاع المتكرر لمطرق الواصمة بين المخيم ومركز المدينة وذلك إثر أعمال القصف 

. واالشتباكات المتكررة في المناطق المجاورة لو
أما في حماة فقد خرج العديد من أبناء مخيم العائدين بمظاىرة تضامنية مع أىميم في قطاع غزة، 

حيث رفع األىالي األعالم الفمسطينية والالفتات المنددة بالصمت العربي والعالمي تجاه ما 
 .يتعرض لو أىميم في غزة

 
 المظاىرة التضامنية مع غزة في مخيم العائدين بحماة


