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األمن السياسي يطالب لجنة التسوية في مخيم العائدين بحمص بتسميم "
 "المسمحين المتواجدين بالمخيم

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية اليوم. 
 قصف على مخيم اليرموك. 
 مساعدات من السويد إلى مخيم اليرموك. 

 وفد من السلطة الفلسطينية وصل إلى لبنان في طريقه إلى سوريا. 
 دأ التسجيل في مخيم النيرب للحصول على المعونة المالية التي ستقدمها ب

 .االونروا لسكان المخيم

 حالة من الهدوء الحذر خيمت على حارات وأزقة مخيم الحسينية اليوم. 
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 :ضحايا
من سكان مخيم اليرموك، قضى اثناء االشتباك مع " محمد العاصي" ارتقاء الشاب -

من عناصر المجان " العاصي"مجموعات الجيش الحر في مخيم اليرموك، يشار أن 
 .األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة

 
 محمد العاصي

، من سكان مخيم الحسينية، قضى اثناء االشتباك مع "محمد زىير دسوقي" ارتقاء الشاب -
 من عناصر المجان "الدسوقي"مجموعات الجيش الحر في مخيم اليرموك، يشار أن 

 .األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة
  

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض منذ ساعات الصباح الباكر لقصف عنيف 
وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ترافق 

ذلك مع اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى محور شارع 
الثالثين ومحيط بمدية اليرموك في شارع فمسطين، كما شيد المخيم تحميق لمطيران الحربي في 
سمائو، إلى ذلك ما زال الجيش النظامي يغمق الحاجز التابع لو أول المخيم لميوم الثاني ويمنع 
ليو لميوم الثالث عمى التوالي ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية قد تحي  طدخول وخروج األىالي منو وا 
بأىالي اليرموك، الذين يعانون أيضًا من استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من ثمانية 
أشير وكذلك انقطاع خدمة االنترنت واليواتف األرضية وتوقف معظم خدمات البنى التحتية 

غالق لمعظم المشافي فيو  .ونقص حاد في األدوية والكوادر الطبية وا 
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مخيم العائدين حمص 

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص نبأ استدعاء لجنة التسوية، المشكمة من 
أربع فصائل فمسطينية عاممة بالمخيم، إضافة إلى مدير مؤسسة الالجئين، إلى فرع األمن 

الذي احتج عمى " حسام لوقا"، لمقاء مسؤولو العميد 20/7/2013السياسي بحمص يوم السبت 
تواجد بعض من المسمحين داخل المخيم وىددىم بالتضييق عمى األىالي، والعمل عمى خنقيم 

معيشيا، ورفع وتيرة االعتقاالت، واقتحام المخيم، إذا لم يسمم المسمحون أسمحتيم حتى يوم السبت 
 .القادم

ومن جانبيا قامت لجنة التسوية في مخيم العائدين بحمص بدعوة الفصائل الفمسطينية الجتماع 
 لشرح تفصايل المقاء مع األمن السياسي، ولوضع آلية وخطة 12/7/2013طارئ يوم األحد 

عمل لتجاوز ىذه األزمة، وبناء عمى ىذا تم تشكيل لجنة مؤلفة من ثالث فصائل لمتفاوض مع 
نجاز تسوية أسوة بالثالث مرات السابقات، كي يجنبوا سكان المخيم  المسمحين لتسميم سالحيم وا 

 .الدخول بصراع ال ناقة ليم بو وال جمل
 

مخيم النيرب 
أفاد مراسل مجموعة العمل بأنو بدأ اليوم في مخيم النيرب التسجيل عمى المعونة المالية التي 

س لمفرد الواحد، يشار أن المراكز .ل (6000)ستقدميا االونروا لسكان المخيم والتي تقدر بــ 
. موزعة في مخيم النيرب حسب عدد األشخاص وسيتم توزيعيا فور االنتياء من التسجيل

الجدير ذكره أن أىالي مخيم النيرب كانوا قد اعتصموا قبل عدة أيام أمام مراكز االونروا احتجاجًا 
. عمى تأخر صرف المساعدة المالية من قبل األونروا

 
مخيم الحسينية 

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد حالة من اليدوء الحذر، ترافق ذلك مع 
سماعات أصوات انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المحيطة بو، وأما من الجانب 
اإلنساني فال تزال معاناة من تبقى من سكان المخيم مستمرة بسبب النقص الشديد في المواد 

 .الغذائية والطبية والمحروقات والحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش النظامي
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مخيم جرمانا 
يعاني سكان مخيم جرمانا من مشاكل إنسانية واقتصادية جمة تتمخص في عدم توافر الخدمات 
األساسية والبنى التحتية فيو، كمشكمة الصرف الصحي وشبكة الكيرباء واالتصاالت، كما يشكو 
سكانو غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات والطحين، يشار أن مخيم جرمانا ىو أحد 
مخيمات الالجئين الفمسطينيين يقع عمى الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، ويبعد ثمانية 

 كيمومتر 0,03 فوق مساحة تبمغ 1948كيمومترات عن دمشق، وقد تم تأسيس المخيم في عام 
 .مربع

 
 :لبنان

وصل وفد من المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية برئاسة عضو المجنة المركزية لحركة 
فتح زكريا أغا إلى لبنان حيث سيتوجو عمى الفور إلى سوريا لمقاء عدد من المسؤولين السوريين 

والقوى الفمسطينية ولالطالع عمى أوضاع النازحين، ألن مشكمة ىؤالء تتفاقم وأصبح عددىم 
 .يناىز السبعين ألفا في لبنان، يذكر أنيا الزيارة الثالثة منذ اندالع األحداث األمنية في سوريا

ومن جانب أخر قامت لجنة فمسطيني سوريا في لبنان وبالتعاون مع إدارة مركز إيواء مدرسة 
الكفاح في مخيم عين الحموة بتقديم براد لتبريد مياه الشرب بعد الزيارة الميدانية التي نفذتيا المجنة 

األسبوع الماضي لممركز، حيث يشتكي األىالي من ارتفاع درجات حرارة المياه في الخزانات 
 .وعدم القدرة عمى شربيا

ىذا وقد قام وفد من أعضاء لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بمخيم عين الحموة بتسميم البراد إلى 
إدارة المركز التي شكرت بدورىا الجيود الطيبة المبذولة من قبل المجنة وأثنت عمى حرصيا في 
تمبية متطمبات أبناء شعبنا الفمسطيني في ظل الحاجات المتزايدة لألخوة الالجئين والنقص الكبير 

. في الموارد
 39يذكر أن مركز اإليواء في مدرسة الكفاح تشرف عميو جمعية الفرقان لمعمل الخيري ويضم 

حيث تقوم ىذه الجمعية بدفع أجار المدرسة وصيانة  ( فرد167)أسرة ميجرة بمعدل حوالي 
الحمامات وتأمين خزانات مياه ضمن اإلمكانيات المتاحة ولكن مع ذلك يبقى ىناك حاجة شديدة 

ونقص كبير في مستمزمات ىذه العوائل التي لم تجد سبيال سوى اليروب إلى لبنان بحثا عن 
 .األمان
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 مركز إيواء مدرسة الكفاح في مخيم عين الحموةللجنة فمسطيني سوريا تقدم براد لتبريد مياه الشرب 

 
 :األردن

يعاني الالجئون الفمسطينيون السوريين في مخيم السايبر سيتي عمى الحدود األردنية السورية من 
تردي أوضاعيم اإلنسانية والمعيشية بسبب الخالف الناشب بين وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
ومفوضية الالجئين حول مسؤولية كل منيما تجاه ىؤالء الالجئين، حيث أن كل منيما يحاول 
لقاء المسؤولية عمى األخر، كما يشتكون من عدم  التنصل من متابعة شؤون ىؤالء الالجئين وا 

اكتراث منظمة التحرير والفصائل الفمسطينية والمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان بوضعيم مما زاد 
 .من مأساتيم ومعاناتيم

يذكر أن معسكر السايبر سيتي ىو في األصل عبارة عن سكن لمعمال الصينيين الذين كانوا 
 الجئ من السوريين والفمسطينيين،الذين 455يعممون في مدينة التكنولوجيا والعموم، ويعيش فيو 

غادروا األراضي السورية ىربا من سوء األوضاع األمنية التي تشيدىا سوريا منذ أكثر من ثالث 
سنوات، وىو يخضع إلجراءات أمنية مشددة بخالف باقي معسكرات الالجئين الموجودة في 
األردن، حيث يعاني الالجئون داخل المخيم منذ أكثر من عامين حرمانا من الحق في حرية 

والحصول عمى بطاقة تعريف، ىذا إضافة إلى أن المبنى الذي يعيشون فيو غير صالح  التنقل،
أمتار دون وجود أبواب لمغرف 3*4 لمحياة اآلدمية، حيث أن كل أسرة تعيش في غرفة مساحتيا 
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وال يوجد فييا شبابيك، زيادة عمى أن الحمامات مشتركة، وغير صالحة لالستخدام، وىو ما عبر 
. العديد من الالجئين عن معاناتيم في ىذا الجانب

 
 :السويد

قامت جمعية اليرموك، المجنة الفمسطينية السورية لإلغاثة في الدول االسكندينافية بحممة جمع 
 .تبرعات إنسانية من سكان السويد من اجل مساعدة المتضررين في ىذه المحنة الفظيعة

وقد تم التعاون في ىذا الموضوع مع مؤسسة بصمة االجتماعية في داخل سوريا، ومن دفعة 
المساعدات المالية االولى تم توزيع مساعدات السمة الغذائية في مخيم اليرموك ومن الدفعة الثانية 

 .سنقوم بتجييز مولدات الكيرباء إلنارة المخيم

mailto:info@prc.org.uk

