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( يوم من الحصار، ال كهرباء وال ماء وال محروقات في مخيم 055بعد )"
 "اليرموك

 
 

 

 

 اشتباكات عنيفة في محيط مخيم خان دنون في ريف دمشق. 

  درعا جنوب سوريةنقص حاد في الخدمات الطبية واإلغاثية في مخيم. 

 هيئة فلسطين الخيرية تقوم بحملة تنظيف في مخيم اليرموك. 
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 آخر التطورات
يعاني األهالي في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق من تبعات الحصار المستمر الذي 

" على 055القيادة العامة لليوم " – يفرضه عليهم الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
التوالي، حيث تمنع تلك الحواجز دخول المواد التموينية والطبية والمحروقات إليهم، إضافة إلى 

 .( يوما  05انقطاع الكهرباء طيلة تلك الفترة، وانقطاع المياه منذ )
عشرات الساعات يمضيها األهالي بانتظار الحصول على بعض ليترات الماء من المناطق 

للمسير والمخاطرة بحياتهم في سبيل تأمين المياه ألطفالهم، المجاورة للمخيم، حيث يضطرون 
 .( يوما  05حيث قطعت المياه عن منازلهم منذ )

ك بعد فقدان مادة أما عن المحروقات فقد عاد األهالي إلى استخدام مدافئ ومواقد الحطب وذل
يبحث عنها  والغاز من أسواقه مما جعل بقايا األشجار من أهم المواد التي (المازوت )الديز

 .األهالي في المخيم
يوم من الحصار أجبرت سكان المخيم إلى استصالح األراضي الزراعية لتأمين بعض " 055"

حاجاتهم من الطعام وذلك بعد أن سدت جميع مداخل المخيم في وجوههم، حيث قامت 
ر المؤسسات اإلغاثية باستصالح بعض المساحات من األراضي داخل المخيم وزرعها بالخضا

 .في إطار محاولة منها سد جزء من حاجة العائالت للطعام
الكهرباء إال عن طريق بعض   فال تتوافر ،هذا ويفاقم انقطاع التيار الكهربائي من معاناة األهالي

المولدات ذات االستطاعة المتدنية، والتي تؤمن فقط شحن الهواتف واألدوات البسيطة، أما 
حسب ما أدلى  –لكهربائية فقد حولها الحصار إلى مجرد ذكريات البرادات والغساالت والمدافئ ا

 .به بعض سكان المخيم
يذكر أن معظم أهالي مخيم اليرموك كانوا قد نزحوا عنه بسبب القصف الجوي والقذائف 
واالشتباكات التي شهدها المخيم، والتي زادت حدتها بعد دخول مجموعات تابعة للمعارضة 

يم كان قد تعرض للقصف بطيران الحربي " الميغ " في منتصف شهر السورية، ويذكر أن المخ
 .2502ديسمبر 

وعلى صعيد آخر سمعت في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق أصوات 
اشتباكات عنيفة من جهة بلدة الطيبة المجاورة للمخيم، مما أثار حالة من الهلع في صفوف 

المئات مع العوائل التي نزحت من المناطق المجاورة هربا  من األهالي، يذكر أن المخيم يستقبل 
 .القصف واالشتباكات
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أما في درعا فيعاني من تبقى من أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من نقص حاد في 
الخدمات الطبية وذلك بسبب استمرار االشتباكات وأعمال القصف التي تستهدف المخيم والبلدات 

ى ذلك يعاني المخيم من ضعف العمل اإلغاثي حيث توقفت العديد من المجاورة له، إل
المؤسسات اإلغاثية عن تقديم مساعداتها ألهالي المخيم بسبب تردي األوضاع األمنية هناك، 
األمر الذي انعكس سلبا  على حياة من تبقوا في المخيم، إلى ذلك يدخل انقطاع المياه يومه 

ي مباني المخيم قد تعرضت للدمار بسبب القصف المتكرر ( على التوالي يذكر أن ثلث200)
الذي استهدفه، وأن المئات من عوائل المخيم إلى ترك منازله والنزوح إلى البلدات والمخيمات 

 .المجاورة
 

 لجان عمل أهلي
قامت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك بحملة تنظيف عند امتداد شارع الثالثين وبجانب 

فلسطين وحديقة عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك، يأتي ذلك في إطار محاولة مشفى 
الهيئات اإلغاثية في المخيم التخفيف من معاناة األهالي نتيجة غياب الخدمات األساسية عن 

 .مخيمهم، واستمرار الحصار المشدد عليهم

 
 في مخيم اليرموك تنظيفالحملة 
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 سورية احصائيات وأرقامالمخيمات الفلسطينية في 
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يوما   70 يوما ، والماء لـ  085على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  055لليوم 
 .ضحية 701على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .خارج سوريةالجئا  فلسطينيا  سوريا  قضوا  "41" •
 .عنصرا  من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية "95" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 .يوما  على التوالي 254
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي 517
يوما  بعد سيطرة مجموعات  017: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 يوما  النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية 471: حوالي مخيم درعا •

 .داخله
: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح -طريق "زاكية
 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .: استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عاممخيم النيرب •
الوضع هادئ نسبيا   زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: خيمات جرمانا والسيدةم •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


