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أهالي مخيم حندرات مللنا األقوال والشعارات الرنانة التي ال تغني وال "
 "تسمن ونطالب بعودتنا بأسرع وقت إلى مخيمنا

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية .

 قصف ليلي استهدف مخيمي خان الشيح ودرعا .

  صرخة مدوية يطلقها نازح من اليرموك في لبنان بسبب تردي أوضاعه
. الصحية والمعيشية

 شوارع وأزقة وحارات مخيم الحسينية الخاوية تبحث عن دفء قاطنيها .
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 :ضحايا
من أبناء مخيم السيدة زينب، قضى متأثرًا بجراح أصيب بيا " حسين معتوق" ارتقاء الشاب

. نتيجة القصف منطقة السيدة زينب
 

 مخيم خان الشيح
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لقصف ليمي عنيف وسقوط وابل 
من القذائف عميو استيدفت الشارع الرئيسي، وشارع السعيد، ومحيط الكازية أول المخيم، 

وبالقرب من مدرسة السواقة اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن جانب أخر أوردت 
أحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم خان الشيح نبأ قيام حاجز 

مخيم المشفى الكمال بجديدة عرطوز التابع لمجيش النظامي باالعتداء عمى شاب من أبناء 
بالضرب المبرح وتوجيو الشتائم القذرة بحقو ما تسبب لو برضوض وجروح بميغة، وفي 

عصر يوم األحد  ( أعوام7)" حبيب عمر خالد أبو حمدة"السياق ذاتو ارتقى الطفل 
 وذلك بعد دىسو بدراجة نارية في أحد شوارع المخيم، ومن جانب أخر شيد 2013\7\14

المخيم اليوم حالة من اليدوء الحذر تخممو سماع أصوات انفجارات قوية ناجمة عن قصف 
. المناطق المجاورة لو

 
 مخيم درعا

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شيد في ساعات الفجر األولى سقوط عدد كبير 
من القذائف عمى مناطق متفرقة منو دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما من الجانب 

المعيشي فال يزال من تبقى من سكانو يعانون من شح في المواد الغذائية والمحروقات وعدم 
 .توفر خدمات البنى التحتية بالمخيم

 
 مخيم حندرات

حالة من اإلحباط والتخبط يعيشيا سكان مخيم حندرات في حمب نتيجة إجبارىم عمى ترك 
بسبب الصراع الدائر في سورية وسيطرة مجموعات الجيش  منازليم وبيوتيم منذ عدة أشير،

الحر عمى مخيميم، ما أسفر عن نزوح جميع سكانو عنو حيث تشتتوا في المدن والبمدات 
وقسم أخر واتاه  المتاخمة ليم، وافترشوا األرض وسكنوا الحدائق وبيوت غير صالحة لمسكن،

الحظ فقطن في المدينة الجامعية بحمب، ورغم ما يمرون بو من ضنك وكرب وضيق في 
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الحال إال أن عيونيم ما تزال ترنو لمحظة التي يعودون بيا إلى حاراتيم وأزقتيم وشوارعيم 
ال ال نريد سمة " :وذكرياتيم، ىذا ما أفاد بو أحد سكان مخيم حندرات لمراسمنا حيث قال

غذائية أو معونات مادية من أحد، بل نريد أن نرجع إلى مخيمنا وأن ندفن ىناك، نحن 
نطالب الجميع سواء طرفي الصراع في سورية أو األمم المتحدة ومنظمة التحرير الفمسطينية 
عادتنا إلى مخيمنا، لقد مممنا  والفصائل الفمسطينية لمتدخل الجدي والحقيقي إلنياء مأساتنا وا 
األقوال والشعارات الرنانة التي ال تغني وال تسمن وال تفيدنا بشيء ونطمب منيم أن يتحركوا 
بعاده عن أتون الحرب في سورية وجعمو منطقة  عمى أرض الواقع من أجل تحييد المخيم وا 

 .أمنة
 

 مخيم جرمانا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم جرمانا ال يزالون يعانون من أزمات معيشية 

خانقة جراء تدىور األوضاع األمنية في سورية وغالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية 
والمحروقات والطحين، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو 

. لمدة زمنية طويمة
يشار أن مخيم جرمانا يضم آالف األسر النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق 
المجاورة لو، وقد اختار سكانو منذ بدء األحداث في سورية سياسة الحياد وعدم التدخل في 

. الصراع القائم في سورية
 

 مخيم الحسينية
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم الحسينية نقل المراسل صورة مزرية وكئيبة 

لشوارعو وحاراتو وأزقتو التي كادت تخمو من سكانيا الذين نزحوا عن مخيميم عنوة جراء 
اشتداد وتيرة القصف وسقوط عدد من القذائف والصواريخ عمى المخيم، وبسبب الحصار 

 والذي بات 25/12/2012الجائر الذي فرضو الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو منذ 
يوجو الشتائم واإلىانات ألبنائو دون أن يراعي حرمة لكبير سن أو امرأة أو طفل، ويمنع 

دخول المواد الغذائية واألدوية والمحروقات إليو، ىذا في ظل استمرار انقطاع مياه الشرب 
. والتيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :لجان عمل أهلي
، من خالل رش (رجعت سيارة الذبان)تستمر ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بحممة 

المبيدات الحشرية في حارات المخيم وذلك حفاظا عمى سالمة األىالي، وخاصة في ظل 
. شير رمضان المبارك

 
 . سمة غذائية عمى أىالي مخيم اليرموك200وبدورىا قامت مؤسسة جفرا بتوزيع 

 
 السلل الغذائية المقدمة ألهالي مخيم اليرموك
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 :إفراج
من أبناء مخيم خان الشيح بعد اعتقال " رامي حسام حسين"األمن السوري يفرج عن الشاب 

 . أشير10دام ألكثر من 
 

:  لبنان
نازح فمسطيني من مخيم اليرموك " رضا محمد"صرخة مدوية نابعة من قمب محروق أطمقيا 

في مخيم عين الحموة لالجئين " تجمع الكرامة لمنازحين الفمسطينيين“بسوريا إلى لبنان، عبر 
الفمسطينيين عمو يجد من يساعده في الحصول عمى الطبابة والعالج لمرضو النادر الذي 

مرض التياب المفاصل الالصقة، الذي أصيب بو منذ عشر سنوات، وقد “يعاني منو، وىو 
 بل عمى العكس زادت حالتو سوء ،راجع العديد من األطباء في سوريا دون أن تتحسن صحتو

 ال يبارحو وبات ميدد أن يكون قعيد الفراش إذا ما استمر حالو عمى ما ىو األلموأصبح 
. عميو بدون عالج ودواء

رضا الذي يقطن اليوم في مخيم عين الحموة بالخيم المنصوبة في باحة مجمع الشيخ زايد بن 
سمطان آل نييان في ظروف معيشية صعبة أطمق نداء استغاثة لممنظمات ناشد فيو كافة 
المنظمات والييئات اإلنسانية والطبية بما فييا واليالل والصميب األحمر لمساعدتو في 

 .العالج من أجل أن يعود لعائمتو ويكمل مشوار الحياة بكرامة بعيدًا عن ذل السؤال
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