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أهالي مخيم اليرموك يصدرون نداء عاجاًل حول الوضع الصحي "
" المتدهور في المخيم

 
 
 

 فلسطينيتان سقطتا في سوريةضحيتان  .

 قصف على مخيمي خان دنون واليرموك .

  سكان مخيم درعا يتوجسون خيفة وهلعاً من القناصين الذين يعتلون
أسطح المباني المطلة على شوارع وحارات المخيم ويقومون بقنص 

. كل ما هو متحرك في الشارع

 حصار مخيم الحسينية أدى إلى نفاد المواد الغذائية منه .

  سكان مخيم النيرب يشتكون من انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ
 . يوماً 20أكثر من 
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية، قضى إثر قنصو عمى أحد حواجز " محمود صالح"ارتقاء الشاب  -

 .مخيم الحسينية
إثر تعذيبو في أحد المعتقالت، وذلك يوم الخميس " فراس زيدان السيمي"ارتقاء الشاب  -

.  يونيو20
 

 مخيم خان دنون
نقل مراسل مجموعة العمل نبا تعرض مخيم خان دنون لمقصف وسقوط قذيفة مجيولة المصدر 

عمى مفرق الطيبة أمام باب خان دنون األثري أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى 
واندالع حريق بالقرب من الخان األثري استطاع األىالي وبالتعاون مع عدد من المتطوعين 

 ومن الجانب اإلنساني يعاني مخيم خان دنون الذي يستضيف آالف ،إخماده والسيطرة عميو
العائالت النازحة إليو من المناطق المجاورة لو من شح المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع 

 .التيار الكيربائي وضعف في شبكة االتصاالت
 

 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك حالة من اليدوء الحذر، عكر صفوه في ساعات المساء سقوط عدد من 

القذائف عمى مناطق متفرقة منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن جية أخرى أصدر 
أىالي مخيم اليرموك نداء عاجاًل حول الوضع الصحي المتدىور في المخيم الناجم عن عدم 

جراء العمميات الجراحية لممصابين، في  وجود أطباء داخل المخيم لمعمل عمى إسعاف الجرحى وا 
ظل القصف اليومي العشوائي المستمر عميو كما تعاني مشافي المخيم، نقصا في الكادر الطبي 
والدواء واألوكسجين الالزم لمعمميات الجراحية، وكما أنيا قد تعرضت لمقصف أكثر من مرة، مما 

. أوقع شيداء ومصابين في صفوف الكوادر الطبية في المخيم
لذلك طالبوا أطباء المخيم الذين غادروه، بالعودة الفورية إلى خدمة أبناء شعبيم الذين ما بخموا 

عنيم يوما، كما دعوا منظمة الصميب األحمر الدولي إلى زيارة المخيم، واإلطالع عمى أوضاعيم 
الصحية والمعيشية الصعبة ووضع حد لالنتياكات اليومية بحقيم، كما طالبوا من إتحاد األطباء 
العرب، إلى تشكيل مشافي ميدانية في المخيمات الفمسطينية، أسوة ببقية المناطق السورية، وحثوا 
منظمة التحرير والفصائل الفمسطينية عمى العمل من أجل إنياء حصار مخيم اليرموك، ووقف 
القصف اليومي والقنص من قبل قوات النظام السوري، واالعتقاالت اليومية عمى معبر المخيم، 
والسماح بإدخال األدوية والمعدات الطبية، ووقف العدوان عمى مشافي المخيم، وطالبوا قيادة 

الجيش الحر بوضع حد لممارسات بعض الكتائب، والتي تقوم بأعمال السمب والنيب واالعتداء 
.  في المخيمات الفمسطينية في سورية، وخاصة مخيم اليرموكاإلنسانعمى كرامة 
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وفي ختام بيانيم أكدوا عمى تمسكيم بحق العودة إلى وطنيم األم فمسطين، والعيش بكرامة في 
 .سورية إلى حين تحقيق الحمم الفمسطيني بالعودة

 
 الشظايا بسبب القصف اليوم على مخيم اليرموك

مخيم النيرب 
يعاني مخيم النيرب في حمب من أزمات معيشية خانقة أىميا استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
منذ عدة أشير ما اضطر سكانو إلى المجوء لالشتراك بمولدات كيرباء خاصة زادت العبء 

 20المادي عمى كاىميم، وما زاد من مأساتيم انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ أكثر من 
. يومًا، ىذا إضافة إلى غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات فيو
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 مخيم درعا
ما يزال سكان مخيم درعا يتوجسون خيفة وىمعًا من القناصين الذين يعتمون أسطح المباني المطمة 
عمى شوارع وحارات المخيم ويقومون بقنص كل ما ىو متحرك في الشارع دون تمييز بين مدني 
ومسمح وطفل وعجوز، فقد ُسجل اليوم أيضًا قيام القناص المتواجد ببناء التربية الجديد بإطالق 

صابتو ألحد األشخاص بيده، أما من الجانب   فيشكو من االقتصاديالنار باتجاه مداخل المخيم وا 
تبقى من سكانو من غالء األسعار والبطالة وعدم توفر أي مورد مالي ليم، كما يعانون من عدم 

. اىتمام مؤسسات العمل اإلغاثي والفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير واألونروا بيم
 

 مخيم خان الشيح
بأن مخيم خان الشيح شيد حالة من اليدوء النسبي، تزامن ذلك مع " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

سماع أصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة لو، ومن جانب 
أخر ال زال سكان المخيم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والكادر الطبي 

 .والمحروقات، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لفترات طويمة
 

 مخيم الحسينية
ىدوء حذر في مخيم الحسينية، مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي، ونقص حاد في مواد 

التدفئة، وانقطاع جزئي لشبكة االتصاالت الخموية، وفي سياق متصل وردت أنباء لمجموعة 
العمل بأن معظم سكانو قد نزحوا عنو جراء األوضاع األمنية المتدىورة فيو، أما من تبقى منيم 
فيعانون من نفاد معظم المواد األساسية فيو واستمرار حصار الجيش النظامي لمداخمو ومخارجو 

 .منذ شيور عديدة
 

 مخيم سبينة
أكد مراسمنا أن المتبقين من سكان مخيم السبينة يعانون أزمات معيشية خانقة في ظل نقص 

 .المواد الغذائية والخبز والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات وأيام عديدة
 

 مخيم العائدين حمص
حالة من اليمع والخوف سرت بين سكان مخيم العائدين بحمص جراء سماع أصوات إنفجارات 
ضخمة ىزت أرجاء المخيم ناجمة عن القصف عمى المناطق المجاورة لو، أما عمى الصعيد 

 .المعاشي فيشتكي سكان المخيم من شح في المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع التيار الكيربائي
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: لجان عمال أهلي
" رجعت سيارة الذباب"ما زالت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بدمشق، تواصل حممة 

 .وذلك برش المبيدات الحشرية في شوارع وحارات المخيم حفاظا عمى سالمة األىالي

 
 

: مصر
نفى مراسل مجموعة العمل في القاىرة األنباء التي تحدثت عن قيام السمطات المصرية بإصدار 

إلى مصر، وبدوره أكد أمن مطار القاىرة رية وينيي سطل فمسويقضي بمنع دخًا ديدجًا اررق
الدولي بأن ىذا الخبر عار عن الصحة وال أساس لو ألنو ببساطة لم ُتسجل أية حالة قادمة من 
سورية حتى اآلن وشدد بأن الرحالت الجوية بين دمشق والقاىرة ما زالت قائمة رغم قطع مصر 

لعالقاتيا مع سورية، وفي ذات عينو منعت السمطات المصرية دخول عدد من العائالت 
الفمسطينية السورية القادمة من لبنان إلى أراضييا وقامت بإعادتيم إلى بيروت من بينيم عدد من 
المسنين، الجدير ذكره أن السمطات المصرية كانت تسمح لمعائالت الفمسطينية القادمة من سورية 

. إلييا دون أي قيد أو شرط أو حتى فيزا
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