
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

ثالث ضحايا فلسطينيين، وقصف يستهدف مخيم جرمانا ومحيط مخيم "
 "خان الشيح

 
 

 

 
 موجات نزوح لالجئين الفلسطينيين من تجمع المزيريب بدرعا .

 انتشار ظاهرة إدمان المخدرات في مخيم العائدين بحمص .

 الجئاً فلسطينياً حتى نهاية " 943"قضى في مخيم اليرموك : مجموعة العمل

 .تموز الماضي

 أزمات بالخبز والمواد الغذائية يعاني منها العائدين بحماة. 

 
 

 من آثار القصف على محيط مخيم خان الشيح

 "طيساراًا 
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 ضحايا
 :ثالثة فمسطينيين قضوا في سورية أحدىم تحت التعذيب، والضحايا ىم

  من سكان مخيم اليرموك شارع العروبة قضى تحت " سعيد ابو راشد"الالجئ الفمسطيني
 .التعذيب في سجون النظام السوري

  قضى إثر القصف العنيف الذي تعرضت لو بمدة دوما بريف " أنس النابمسي"الشاب
 .دمشق

 "من أبناء مخيم العائدين في حماة قضى جراء الصراع الدائر " مصطفى حسني جمعة
 .في سورية

 
 سعيد ابو راشد

 آخر التطورات
تعرض مخيم جرمانا بريف دمشق لقصف متكرر بقذائف الياون حيث سقطت خمسة قذائف 

عمى مناطق متفرقة منو فيما اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط، فيما ال يزال المخيم يستقبل 
المزيد من العائالت الفمسطينية التي تنزح إليو بشكل مستمر بسبب توتر األوضاع في مخيماتيا 

 .مما أدى إلى غالء إيجارات المنازل في حال وجودىا وذلك بسبب الطمب المستمر عمييا
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من آثار القصف عمى مخيم جرمانا 

وفي ريف دمشق أيضًا سادت في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حالة من التوتر وذلك 
بسبب تعرض المناطق المجاورة لممخيم لمقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى أصوات 

 فيما سقط برميل محمل بالمتفجرات بالقرب من ،انفجارات قوية سمعت بوضوح داخل المخيم
المخيم لكن دون أن ينفجر وذلك عند شارع فاطمة المجاور لممخيم، إلى ذلك يستمر النقص 

الحاد بالخدمات والمواد الطبية داخل المخيم وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين 
. المخيم والمناطق المجاورة لو

وعمى صعيد ليس ببعيد يشيد تجمع المزيريب لالجئين الفمسطينيين في درعا موجات نزوح متكرر 
لألىالي الذي يقدر تعدادىم بحوالي الثمانية آالف الجئ حيث أجبر القصف المتكرر بالبراميل 
المتفجرة الذي تتعرض لو البمدة العشرات من العائالت لمنزوح عن البمدة إلى المناطق المجاورة 

والمخيمات الفمسطينية األخرى حيث أدى القصف المتكرر عمى البمدة إلى سقوط أكثر من 
عشرين ضحية إضافة إلى دمار العديد من المنشآت داخل التجمع منيا مدارس تابعة لوكالة 

، أما في الجانب المعيشي فيعاني التجمع من استمرار انقطاع مياه الشرب منذ حوالي "األونروا"
" الصياريج"الخمسة أيام حيث يضطر األىالي إلى شراء مياه الشرب عبر الخزانات الخاصة 

ضافة إلى ذلك يعاني األىالي من فقدان العديد من أصناف المواد الغذائية األساسية ومن  وا 
ارتفاع أسعارىا في حال توافر البعض منيا، ويذكر أن التجمع يستقبل المئات من العائالت التي 
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نزحت عن مخيم درعا وذلك بسبب تعرضو لمقصف العنيف الذي أدى إلى دمار أجزاء كبيرة من 
 .المخيم

أما في حمص، فال تزال ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات آخذة بالتفشي بين صفوف الشباب بكثرة، 
حيث حذرت الجمعيات األىمية داخل المخيم من التبعات السمبية النتشار تمك الظاىرة، حيث 
قامت جمعية اليالل األحمرالفمسطيني داخل المخيم بعقد العديد من ورش العمل لبحث أسباب 

وطرق انتشار تمك الظاىرة، والسبل الواجب سموكيا لمتخمص منيا، ويذكر أن معظم شباب 
المخيم يعانون من البطالة وذلك بسبب توتر األوضاع األمنية في مخيميم والمناطق المجاورة لو 

 .مما أجبر العديد منيم عمى ترك أعمالو
وعمى صعيد آخر أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية في إحصائيات نشرتيا عمى 

ضحية في مخيم اليرموك لالجئين  "943"موقعيا عمى شبكة اإلنترنت أنيا وثّقت سقوط 
ضحية فمسطينية وثقتيا في سورية وذلك حتى نياية شير " 2402"الفمسطينيين بدمشق من أصل 

الجئًا قضوا بسبب الحصار المشدد المفروض عمى المخيم منذ  "154"تّموز الماضي، بينيم 
القيادة العامة – أكثر من عام، حيث تقوم حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

بمنع إدخال المواد األساسية والطبية والمحروقات إلى المخيم، إضافة إلى منع حركة األىالي 
 .عبر الحواجز

ومن جانب آخر يعاني أىالي مخيم العائدين بحماة من أزمات معيشية متفاقمة أبرزىا أزمتي 
الخبز والمواد الغذائية حيث يعاني األىالي من نقص في كميات الخبز الواردة إلى المخيم مما 

يزيد من األعباء اليومية عمى األىالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار السمع الغذائية األساسية وفقدان 
العديد من أصنافيا في أسواق المخيم فيما تزيد البطالة من معاناة األىالي حيث اضطر معظم 
األىالي إلى ترك أعماليم وذلك بسبب توقف العمل في معظم الشركات والمصانع التي يعممون 

 .فييا


