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اعش والطاعون يؤرقان سكان مخيم اليرموك، وجبهة النصرة تعتقل أحد د"
 "مسؤولي الكتائب المسمحة فيه

 
 
 

 قصف على مخيم خان الشيح. 

 خمسة الجئين فلسطينين قضوا في سورية. 

 اعتقال شقيقين فلسطينيين في منطقة الحمدانية بحلب. 

  718 الجئاً فلسطينياً بين معتقل ومختطف منذ بداية الصراع الدائر في سورية. 

 هيئة فلسطين الخيرية تقيم إفطاراً جماعياً أليتام مخيم اليرموك. 

 
 
 

 مخيم اليرموك
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 ضحايا
من أبناء مخيم درعا جراء إلقاء براميل " غسان وبراءة أيمن زريقي"قضى الشقيقان  -

يشار أن عائمة زريقي والمئات من العائالت قد نزحت , متفجرة عمى بمدة صيدا في درعا
 .من مخيم درعا ىربًا من قصف الطائرات السورية وعمميات القنص المتواصمة فيو

من أبناء مخيم خان الشيح بعد اختطافو من قبل مجموعة " وائل أبو زىرة"فيما قضى  -
 .محسوبة عمى المعارضة السورية

من أبناء مخيم درعا برصاص قناص  (عاماً 50)" خالد عمي حمد الميساوي"كما قضى  -
 .من قبل الحاجز التابع لمجيش النظامي بين درعا وبمدة المزيريب

من أبناء مخيم العائدين في حمص تحت التعذيب "أيمن محمد صبحية"في حين قضى  -
 .في سجون النظام السوري

 
 غسان أيمن زريقي

 آخر التطورات
تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لمقصف وسقوط عدد من القذائف 

استيدفت الحارة الغربية منو بالقرب من الشارع العام حيث اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط, 
بعد اختطافو من قبل مجموعة محسوبة عمى المعارضة السورية, " وائل أبو زىرة"إلى ذلك قضى 

, فيما "أبو عرفان"وشاب آخر من العائمة ذاتيا يدعى " محمد خنيفس"كما تم اإلفراج عن كل من 
تسود حالة من التوتر أرجاء المخيم وذلك بعد أن قامت مجموعات من المعارضة باعتقال ثالثة 

 .شبان من أبناء المخيم فجر األمس
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من آثار القصف عمى مخيم خان الشيح 

في غضون ذلك سادت حالة من الغميان والتوتر بين أبناء مخيم اليرموك نتيجة االشتباكات 
المتكررة منذ عدة أيام بين المجموعات المسمحة من جية وتنظيم الدولة اإلسالمية في بالد الشام 

من جية أخرى نجمت عنيا حصيمة من اإلغتياالت وعمميات اإلعتقال من " داعش"والعراق 
أحد مسؤولي الكتائب المسمحة في " أبو ىاشم الزغموت"أبرزىا إعتقال خميل الزغموت الممقب 

أحد أعضاء المجمس العسكري لكتائب أكناف  "المخيم, من قبل جبية النصرة, حيث أكد أبو ىمام
بيت المقدس والمتواجدين في مخيم اليرموك في مقابمة مع إحدى اإلذاعات أن اعتقال أبو ىاشم 

 .زغموت جاء عمى خمفية أمنية, وأن الموضوع سيحل خالل أيام

 
 أبو هاشم الزغموت
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كما شيد المخيم قبل عدة أيام االعتداء بالضرب من قبل مجموعات مسمحة من خارج المخيم 
كما اغتالت « جيش التحرير الفمسطيني المنشق»عمى العقيد الركن خالد الحسن قائد مجموعة 

 .أبو الخير الخطيب برصاصة بالرأس قرب جامع فمسطين "داعش"
أما من الجانب الطبي فقد وصل عدد حاالت المصابين بمرض التيفوئيد في مخيم اليرموك إلى 

إصابات بحسب ما صرح بو أحد األطباء لمراسل مجموعة العمل داخل المخيم  110 أكثر من 
وفي السياق عينو تسممت مشفى فمسطين من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونروا 

والييئة العامة لالجئين الفمسطينيين كمية من األدوية الخاصة بعالج مرض التفوئيد إلى داخل 
مخيم اليرموك المحاصر منذ أكثر من عام, فيما تم إنشاء نقطة طبية لتمقيح األىالي بالتعاون مع 

جمعية نور لإلغاثة والتنمية والشبيبة التقدمية ومؤسسة جفرا مكان تسميم السالت الغذائية في 
وأفاد طبيب من داخل اليرموك بأن انتشار المرض يعود إلى االعتماد عمى مياه , ساحة الريجـة

اآلبار المموثة, وتناول األىالي لمخضراوات القادمة من بساتين يمدا المموثة, محذرًا من ارتفاع 
 .عدد الوفيات في ظل غياب العالج, وحصار المخيم

, يعد واحًدا من األمراض المعدية والمعروفة منذ القدم, وىو ”التيفوئيد“الجدير ذكره أن مرض 
 .(Salmonella typhi) مرض وبائي تسببو جرثومة السالمونيال التيفية المسماة عممًيا

في غضون ذلك تسمم قسم الجثث في مشفى فمسطين بقايا جثة مجيولة اليوية حيث كانت الجثة 
متحممة بشكل كامل كما أنيا كانت دون جمجمة, فيما قدر المختصون أن الوفاة تمت منذ حوالي 

 .عام

 
الجثة المجهولة التي عثر عميها 
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أما في جنوب سورية فال يزال مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين والمناطق المحيطة بو تتعرض 
لمقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي السوري منذ عدة أيام وبشكل مستمر حيث 

 يوليو ببرميل متفجر أسفر عن وقوع تسع ضحايا عمى األقل / تموز15استيدف المخيم يوم 
إضافة إلى عشرات الجرحى, كما أدى القصف إلى دمار عدد من المنازل بشكل كامل فوق 
رؤوس أصحابيا مما دفع عدد كبير من عائالت المخيم لمنزوح عنو إلى البمدات والمناطق 

أما من بقي من سكانو فيشتكون من نفاد المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع الماء , المجاورة
 .والتيار الكيربائي منذ حوالي ثالثة أسابيع بشكل متواصل وارتفاع أسعار المحروقات

 
 معتقمون

" جميل بيالني" وشقيقو ,( عاماً 50) "ىيثم بيالني"اعتقل األمن السوري الالجئين الفمسطينيين 
 .عمى أحد الحواجز في منطقة الحمدانية بحمب ( عاماً 40)

 الجئًا فمسطينيًا 718ىذا وكانت مجموعة العمل قد أفادت أن عدد المعتقمين والمخطوفين بمغ 
 .منذ بداية الصراع الدائر في سورية

 
 لجان عمل أهمي

أقامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك افطارًا جماعيًا لأليتام " لمسة حنان"تحت شعار 
وعائالتيم لتخفيف معاناتيم والوقوف عمى احتياجاتيم وذلك ضمن مشروع كفالة اليتيم الذي تقوم 

 .بو الييئة منذ سنوات
ومن جانب أخر قامت دائرة الشباب والمتطوعين في اليالل األحمر الفمسطيني بحممة تدريب 

عمى النظافة الشخصية والسموك الصحي السميم ألبناء المخيم وذلك بيدف الوقاية من ىذه 
 .األمراض ونشر الوعي الصحي بين سكان المخيم لمتخفيف من خطر ىذه األمراض

وفي سياق متصل نفذت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بمدينة صيدا يوم حالقة مجاني في 
 .مجمع بناء الزين الذي يأوي عدد من العائالت الفمسطينية والسورية القادمة من سورية إلى لبنان

يشار إلى أن النسبة األكبر من العائالت الفمسطينية السورية التي فرت من جحيم الحرب في 
 ألف شخصًا قد لجأت إلى منطقة صيدا حيث بمغت النسبة 51سورية إلى لبنان والمقدر عددىا 

 عائمة حسب 2091منيم في مخيم عين الحموة أي بمعدل  % 26, يقطن قرابة % 34,36
 .احصائيات األونروا
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 في مخيم اليرموك تدريب عمى النظافة الشخصيةالحممة 


