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واشتباكات وقنص ...ثالثة الجئين فمسطينيين يقضون في سورية"
 "وقصف في مخيم اليرموك

 
 

 

  أهالي مخيم العائدين بحمص يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية
. طويلة

  جهود دؤوبة للجمعيات األهلية واإلغاثية في مخيم خان الشيح في الحد من
. معاناة سكانه

  خفر السواحل التركي يعتقل الجئين فلسطينيين سوريين أثناء محاولتهم مغادرة
. تركيا عبر البحر

  ًلجنة فلسطينيي سورية في لبنان تنظم وقفة تضامنية بمخيم عين الحلوة دعما
. لغزة

 

 مخيم اليرموك
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 ضحايا
ثقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية سقوط ثالث ضحايا جراء استمرار الصراع و

من أبناء مخيم خان الشيح قضى إثر  ( عاماً 20)" أحمد الرممي"الدائر في سورية، ىم 
عين "االشتباكات التي اندلعت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في منطقة 

فمسطيني الجنسية من سكان حمص قضى في بمدة حرنة في " كرم سميم خميل"، والشاب "البيضة
. منطقة تل منين جراء إطالق النار عميو

برصاص قناص  (العامة_ القيادة )أحد عناصر الجبية الشعبية " خالد شقير"كما قضى الشاب
 .تابع لممجموعات المسمحة داخل مخيم اليرموك

 
 كرم سميم خميل

 آخر التطورات
القيادة ــ )اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس بين مجموعات المعارضة السورية والجبية الشعبية 

أثناء توزيع المساعدات الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك المحاصرين منذ أكثر من  (العامة
أحد عناصر القيادة العامة برصاص قناص تابع  "خالد شقير"عام، ما أدى إلى سقوط الشاب

لممجموعات المسمحة داخل المخيم، ترافق ذلك مع تعرض المخيم لمقصف وسقوط عدد من 
القذائف طالت شارع لوبية ومحيط مشفى فمسطين نجم عنو نشوب حريق في أحد المنازل في 

.  آذار المقابل لمشفى فمسطين8حي 
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 الحريق الذي إندلع في مخيم اليرموك

في حين شيد مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب 
تدىور الوضع األمني في المناطق المحيطة بو، ومشاركة بعض أبنائو في القتال إلى جانب 

الجيش السوري ما عرضو لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو أدت إلى 
. تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

إلى ذلك أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين 
" 56"الفمسطينيين السوريين الذي قضوا في مخيم النيرب بسبب األحداث الدائرة في سورية بمغ 

. شخصًا وذلك وفق احصائيات نشرتيا المجموعة مطمع الشير الماضي
وفي السياق ذاتو سادت حالة من اليدوء النسبي حارات وأزقة مخيم العائدين بحمص، تخممو 

سماع أصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم نتيجة القصف عمى المناطق المجاورة لو، ومن 
الجانب المعيشي يشكو األىالي من استمرار انقطاع اليواتف األرضية وخدمة االنترنيت والتيار 

الكيربائي عنو لفترات زمنية طويمة، كما يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقات وانتشار 
 .البطالة في صفوف أبنائيم

إلى ذلك ما يزال مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية يتعرض لمقصف وسقوط وابل من 
القذائف عمى مناطق متفرقة منو، إال أن الياجس الذي يقض مضاجع أىمو ىو تدىور األوضاع 

المعيشية وفقر الحال واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن جميع مناطق المخيم 
في غضون ذلك يشتكي من تبقى من سكانو من عدم توفر المحروقات ، لفترات زمنية طويمة
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والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة الوضع ارتفاع معدل 
البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب ما تشيده محافظة درعا من تدىور في األوضاع 

 .األمنية فييا
 

 مجموعة العمل
جيود دؤوبة لمجمعيات األىمية " أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تقريرًا بعنوان

سمطت الضوء فيو عمى عمل الييئات  "واإلغاثية في مخيم خان الشيح في الحد من معاناة سكانو
والمؤسسات اإلغاثية العاممة فيو ودورىا البارز في احتضان واستقبال واحتواء النازحين وذلك 

.  التخفيف من معاناتيم وتقديم الخدمات اإلغاثية ليمفبيد
 : لالطالع عمى التقرير بشكل كامل يمكنكم الضغط عمى الرابط التالي

http://goo.gl/Hc99rA 
 

 تركيا
عمن خفر السواحل التركي أنو ألقى القبض عمى عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين أ

. والسوريين أثناء محاولتيم مغادرة تركيا عبر قارب عن طريق أزمير بيدف الوصول إلى اليونان
يشار أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية اضطرت إلى ركوب ما يسمى بقوارب الموت 

التي تنتطمق من الشواطئ المصرية والميبية والتركية حيث تنقل الالجئين إلى الشواطئ األوروبية 
 .دون توافر أدنى شروط السالمة

 
 لبنان

أغسطس الجاري وقفة تضامنية مع قطاع _  آب 24نظمت لجنة فمسطيني سورية في لبنان يوم 
غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم من قبل الكيان الصييوني، حضر الوقفة العديد من ممثمي 

الفصائل الفمسطينينة ومؤسسات العمل األىمي في مخيم عين الحموة وحشد غفير من الالجئين 
 .الفمسطينيين السوريين في لبنان

تخمل الوقفة عدة كممات أكد فييا المتحدثون عن أىمية التالحم ورص الصفوف لمواجية العدوان 
الصييوني عمى قطاع غزة ودعم شروط المقاومة في رفع الحصار وفتح المعابر وحرية الصيد 

. والميناء والمطار

http://goo.gl/Hc99rA
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يشار أن الوقفة أقيمت في مركز إيواء مدرسة الكفاح لالجئين الفمسطينيين السوريين الذي ترعاه 
 .جمعية الفرقان في مخيم عين الحموة

 
تضامنية مع قطاع غزة في مخيم عين الحموة الوقفة ال

الدكتور محمود « شاىد»ومن جية أخرى ألقى مدير المؤسسة الفمسطينية لحقوق االنسان 
في مخيم » الوضع القانوني لالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا» الحنفي، محاضرة بعنوان

البرج الشمالي في لبنان، تطرق الحنفي خالليا إلى الوضع القانوني الغامض الذي يحيط 
بالالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا وال سيما من جية اإلقامات وعدم تجديدىا، وتصاريح 

 والحق في اإليواء والتعميم ،الدخول إلى المخيمات، وتسجيل المواليد الجدد لدى دوائر النفوس
والطبابة، وتسديد رسوم المخالفات وغيرىا، الفتًا الى اآللية المعقدة التي تتبعيا الدولة المبنانية 

 .لمتعاطي مع ىذا الممف االنساني
وأشار الحنفي الى وجود تخبط واضح في دوائر الدولة المبنانية تجاه الالجئين الفمسطينيين من 

سوريا، وأنو ال وجود لقرار واضح بشأن عممية إقامة الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا في 
 .لبنان


