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أطفال مخيم اليرموك مهددون بالموت نتيجة النقص الشديد في األدوية "
 "والحميب بسبب استمرار حصار الجيش النظامي لمخيمهم

 
 

 أربع ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا جراء الصراع الدائر فً سورٌة .

  قصف على مخٌم درعا وقصف لٌلً عنٌف على مخٌمً الٌرموك وخان
. الشٌح بدمشق

  لقاء تشاوري بٌن الفصائل الفلسطٌنٌة فً مخٌم العائدٌن بحمص لتجنٌب
. المخٌم الدخول فً أتون الصراع الدائر بسورٌة

 100 عائلة من أبناء مخٌم حندرات سٌعودون إلى مخٌمهم بعد عٌد 
. الفطر
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 :ضحايا
: وا حتفيم جراء الصراع الدائر في سورية ىمقأربع ضحايا فمسطينيين ل

. يمقى حتفو غرقًا أثناء توجيو من تركيا إلى اليونان" إياد محمد ناجي الناجي"الشاب • 

 
 الناجي محمد اياد

. يمقى حتفو إثر القصف الذي استيدف منطقة جمرايا بريف دمشق" نبيل حسين كريميد"• 

 
 كريميد حسين نبيل
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 االشتباكات أثناءمن سكان مخيم خان الشيح مصرعو وذلك " إبراىيم عبد الرزاق برير"لقي • 
. التي جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في سجن حمب المركزي

 
إبراهيم عبد الرزاق برير 

فمسطيني الجنسية متأثرًا بجراحو جراء إصابتو بشظايا قذيفة " عدنان المشخص"قضى الطفل • 
. سقطت بالقرب من كازية يمدا

 
مخيم اليرموك 

ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك وسقوط عدة قذائف عمى أماكن 
مختمفة منو، عرف منيا سقوط قذيفة في آخر شارع صفد من جية شارع المدارس، وقذيفة 

سقطت مقابل جامع عبد القادر الحسيني عمى منزل آل الدواه وقذيفة بالقرب من قوس يمدا، أدت 
إلى سقوط عدد من الجرحى، تزامن ذلك مع اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر 
والنظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، إلى ذلك تعرض اليرموك يوم أمس لقصف ليمي 
عنيف متبادل أدى إلى اشتعال حريق ضخم بالقرب من أبراج القاعة مقابل المخيم، وكذلك 

  الجانبنشوب حريق في شارع فمسطين اقتصرت األضرار فييما عمى الماديات، أما من
اإلنساني فال زال من تبقى من سكان مخيم اليرموك يعيشون بين فكي الحصار الخانق الذي 

يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم منذ أكثر من أسبوعين والذي يمنع األىالي 
ليو كعقاب عمى بقائيم في المخيم ودخول الجيش الحر إليو، وبين  من الدخول والخروج منو وا 

تأمين رغيف الخبز الذي بات ىاجسًا يقض مضجع األىالي الذين يرون أطفاليم يتضورون من 
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الجوع أمام أعينيم، لذلك يطالب األىالي من الفصائل الفمسطينية والمجتمع الدولي التحرك 
 .بأقصى سرعة لفك الحصار عنيم وتأمين كافة مستمزماتيم الغذائية والطبية واألدوية

 
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد اليوم حالة من اليدوء النسبي بعد تعرضو 
لقصف ليمي عنيف تركز عمى شارع الفيالت وشارع السعيد وسكيك واإلخبارية، بالتزامن مع 

سماع اشتباكات متقطعة عمى محور دروشا، أما من الجانب المعاشي فيعاني سكانو من أزمات 
 التابع لمجيش 68إنسانية حقيقية بسبب الحصار المفروض عمى المخيم من قبل عناصر الحاجز 

النظامي والذي يقوم باعتقال أبناء المخيم ويمنع إدخال كميات كبيرة من الخضار والمواد الغذائية 
 .والطبية، كما يمنع إدخال الدقيق إلى المخيم ما تسبب بأزمة في تأمين رغيف الخبز

 
 مخيم درعا

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط عدد من قذائف الياون عمى 
 بين مجموعات تمناطق متفرقة منو تسببت بأضرار مادية كبيرة، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكا

الجيش الحر والجيش النظامي في محيط المخيم، وفي السياق عينو يعيش أىالي المخيم حالة من 
الخوف واليمع بسبب االنتشار الكثيف لمقناصة في المناطق المطمة عمى حاراتو وشوارعو، ما 

أدى إلى حصار المخيم وعدم قدرة الناس ىناك عمى التحرك بحرية خوفًا من استيدافيم من قبل 
 .القناصة الذين يطمقون النار عمى أي شيء متحرك في الشوارع

 
 مخيم حندرات

 عائمة من 100بعد أن أعياىم التشرد والنزوح وضنك الحياة أنباء تتحدث عن عودة أكثر من 
أبناء مخيم حندرات إلى مخيميم بعد عيد الفطر، وذلك بعد أن سمحت مجموعات الجيش الحر 
بعودتيم، إال أن ما يؤرقيم ىو أن يحسبوا عمى أحد طرفي الصراع في سورية، لذلك يؤكد أبناء 

 .المخيم بأن بوصمتيم فمسطين وىم عمى الحياد االيجابي الذي يضمن سالمة وأمن سورية
 

 مخيم العائدين
نقال عن المجنة المنبثقة عن الفصائل الفمسطينية لمتواصل مع األمن، أنو تم لقاء مع فرع األمن 

، حيث أبمغيم أن مطالبو اليوم لم تعد تقتصر عمى تسميم 29/7/2013السياسي يوم االثنين 
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نما عودة األوضاع في مخيم العائدين بحمص إلى الحال التي كانت  السالح والتسوية فقط، وا 
عميو قبل نشوب الصراع في سورية، وأن يتم تسيير دوريات أمن في شوارع المخيم، وأن يسمم 

كافة المسمحين أسمحتيم عمى أن ُتشكل مفرزة أمنية مقرىا مؤسسة الالجئين الفمسطينيين بالمخيم، 
يكون من ضمنيا ممثل عن الفصائل ليكون الوسيط بين األىالي واألمن في حال أراد األخير 

. الدخول أو اقتحام أي منزل من بيوت المخيم
، لقاء تشاوري لمرد عمى ىذه 30/7/2013ىذا وقد عقدت الفصائل الفمسطينية يوم الثالثاء 

المقترحات ولم يتم االتفاق عمى موقف موحد بسبب االختالف في وجيات النظر، وبناء عمى 
ذلك تم تحديد موعد آخر في اليوم التالي األربعاء لمتابعة النقاش والتوصل لحل، ولكن االجتماع 

انتيى دون التوصل إلى اتفاق بين المجتمعين، لذلك تم تأجيل االجتماع إلى اليوم الجمعة 
.  لمخروج بحل موحد2/8/2013
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