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األمطار تغرق خيام الجئين فمسطينيين سوريين في مركز إيواء كيميس "
ومجموعة تابعة لمجيش الحر تقوم بإحراق وثائق ومستندات ...في تركيا

 "خاصة بمؤسسة الكهرباء في مخيم اليرموك

 
 

 
 اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك .

 وجهاء وأهالي تجمع حطين في برزة بدمشق يطالبون بالعودة إلى منازلهم. 

 مخيم جرمانا يعاني من نقص الخدمات األساسية في مخيمهم .

 1500 الجئاً فلسطينياً في تركيا حسب إحصائيات األونروا .

 
 
 

 مركز إيواء كيميس في تركيا
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  تركيا ــ كيميس
أغرقت األمطار التي ىطمت عمى تركيا ليمة أمس السبت، خياـ الجئيف فمسطينييف سورييف في 
مخيـ مركز إيواء كيميس عمى الحدود السورية التركية بالمياه، وأفاد مراسمنا مف داخؿ المخيـ إف 

 منيـ عمى مغادرة خياميـ 300المياه داىمت خياـ المقيميف بمركز إيواء كيميس، ما أجبر 
موضحًا أف المياه  "مركز الييئة العامة لشؤوف الالجئيف الفمسطينييف في سوريا"واالنتقاؿ لمنوـ في 

أغرقت الخياـ وما بداخميا ما يشكؿ مف خطر عمى صحة األطفاؿ نتيجة البرد، وأضاؼ أف 
ىطوؿ األمطار صاحبو انقطاع لمتيار الكيربائي في المركز مما زاد مف صعوبة عمميات إفراغ 

بأف الالجئيف المقيمف في المركز طالبوا الييئة باتخاذ إجراءات احترازية " :وقاؿ مراسمنا، الخيـ
مسبقة لمواجية فصؿ الشتاء وما قد ينجـ عنو مف مشاكؿ في ظؿ الظروؼ المناخية التي تسود 

تركيا، كما طالبوا بتأميف التدفئة اآلمنة لمالجئيف، وذلؾ لحمايتيـ مف أمراض الشتاء وحوادث 
. الحرائؽ التي قد تحدث خالؿ فصؿ الشتاء

يشار أف العشرات مف سكاف المخيمات الفمسطينية لجؤوا إلى تركيا منذ بداية األحداث التي 
وبحسب إحصائية األونروا األخيرة فأف .ـ2011/ 8شيدتيا مدينة الالذقية ومخيـ الرمؿ منذ شير 

 . شخصاً 1500عدد الالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سورية إلى تركيا بمغ 
 

 آخر التطورات
تستمر معاناة أىالي مخيـ اليرموؾ في التفاقـ لميوـ العشريف عمى التوالي في ظؿ انقطاع المياه 
عف جميع أرجاء ومنازؿ المخيـ، مما يضطرىـ اإلنتظار لساعات في سبيؿ تأميف مياه الشرب 

. ألطفاليـ

 
 استمرار ازمة المياه في مخيم اليرموك
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فيما شيد المخيـ في ساعات الميؿ المتأخرة سقوط عدد مف القذائؼ عمى أماكف متفرقة منو، 
تزامف ذلؾ مع اندالع اشتباكات بيف المجموعات المسمحة داخؿ المخيـ والجيش النظامي والجبية 

 إلى ذلؾ دخؿ الحصار ،عمى محور بمدية اليرموؾ في شارع فمسطيف (القيادة العامة)الشعبية 
 436يومو الػ  (القيادة العامة)المفروض عمى اليرموؾ مف قبؿ الجيش النظامي والجبية الشعبية 

 ضحية جراء نقص العناية الطبية والغذائية، ونفاد 156عمى التوالي األمر الذي أدى إلى سقوط 
وفي سياؽ متصؿ أورد مراسمنا داخؿ المخيـ نبأ قياـ ، جميع المواد التموينية والمحروقات منو

مجموعة تابعة لمجيش الحر داخؿ اليرموؾ بإحراؽ وثائؽ ومستندات رسمية خاصة بمؤسسة 
 .الكيرباء في شارع اليرموؾ

وبدوره يعاني مخيـ جرمانا الذي يبعد ثمانية كيمومترات عف العاصمة السورية دمشؽ، ويقع عمى 
الطريؽ المؤدي إلى مطار دمشؽ الدولي مف نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية 

واألدوية والمحروقات، وتوقؼ معظـ األىالي عف العمؿ وخاصة منيـ أصحاب األعماؿ الحرة 
. الذيف يشكموف العدد األكبر مف سكاف المخيـ، نتيجة انعكاسات الصراع الدائر في سورية عمييـ

ومف جانب آخر طالب وجياء وأعياف تجمع حطيف برزة بدمشؽ بالعودة إلى منازليـ وجعؿ 
التجمع مكانًا أمنًا ليـ، وخاصة أف التجمع ال يزاؿ يرزح تحت سيطرة وحدات مف الجيش 

النظامي وعناصر المجاف األمنية التابعة لو مف حيي البيادر وعش الورور، وذلؾ بسبب موقعو 
الجغرافي الذي يتوسط منطقة تماس واشتباكات ما بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 

الذي يعتبر قيادة محور لمجيش والجوية )فيو يقع عمى الطريؽ العاـ بجانب مجمع الخدمات 
 باإلضافة لقربو مف حي البيادر المؤيد لمنظاـ، كما يالصؽ حارات برزة البمد التي  (شماؿ دمشؽ

ىذه األمور مجتمعة دفعت الجيش النظامي لطرد  كانت تحت سيطرة مجموعات الجيش الحر،
سكانو منو وجعمو منطقة عسكرية خاصة بيـ، ما أدى تدمير جزء كبير مف منازؿ التجمع نتيجة 

 .تبادؿ القصؼ بيف الطرفيف، كما سرقت معظـ المنازؿ فيو
 

 ليلجان عمل أه
يواصؿ فريؽ الخدمات بمؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية بعممية رفع األنقاض وتنظيؼ 

شوارع مخيـ اليرموؾ، وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى نظافة المخيـ وعدـ انتشار األوبئة واألمراض 
فيو، كما تحاوؿ جفرا توفير مياه الشرب لألىالي حيث يعاني المخيـ مف انقطاع تاـ لمكيرباء 

. ومنع دخوؿ المحروقات الالزمة لتشغيؿ مولدات المياه
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رفع األنقاض وتنظيف شوارع مخيم اليرموك 

وبدورىا حذرت الييئة الشعبية لحماية المدنييف في مخيـ اليرموؾ في بياف أصدرتو مف قطع 
، األشجار في الحدائؽ العامة والمرافؽ والشوارع في مخيـ اليرموؾ مف قبؿ الجميع دوف إستثناء

 .كما شددت الييئة في ختاـ بيانيا بأنيا سقوـ بمحاسبة أي مف يقوـ بقطع األشجار
 فرشة مقدمة مف اليالؿ األحمر 180بتوزيع  فيما قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني

العربي السوري وبالتنسيؽ مع وزارة الشؤوف االجتماعية عمى العوائؿ المقيمة داخؿ مركز اإليواء 
المؤقت طاىر الجزائري يذكر أف الييئة الخيرية تقوـ بتقديـ العديد مف الخدمات اإلغاثية والخدمية 

 ·والصحية إلبناء الشعب الفمسطيني عمى امتداد الرقعة الجغرافية في سورية

 
 مركز اإليواء في فرشة عمى العوائل 180توزيع 


