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الفصائل الفمسطينية في مخيم العائدين بحمص تتابع تحركاتها من أجل "
" إخراج المسمحين من المخيم وتسوية أوضاعهم

 

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

  إعادة إغالق الحاجز التابع للجيش النظامي أول مخيم اليرموك بعد أن تم
. فتحه لبضع ساعات

  قصف ليلي على مخيم العائدين بحمص وخان الشيح والحسينية بريف
. دمشق

  األونروا تصدر بياناً تحدد فيه شروط التسجيل بمراكزها بالنسبة
. لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان

  الجيش النظامي يعتقل عدد من شباب مخيم اليرموك أثناء خروجهم
. لجلب احتياجاتهم األساسية

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

:  اياضح
ان سكان اخيم اليراوك اتأثرًا بجراحو جراء إصابتو  (  اااً 28)" رياض الباش"قضى الشاب 

 .أيام دة بشظايا قذيفة سقطت  مى شارع اليراوك قبل 
 

 مخيم اليرموك
أكد اراسل اجاو ة العال نبأ فتح الجيش النظااي لمحاجز التابع لو أول اخيم اليراوك بعد 

ليو اا كاد يتسبب  نإغالقو لادة تزيد    شرة أيام انع باوجبو دخول وخروج األىالي انو وا 
بحدوث كارثة إنسانية في ظل  دم توفر الاواد الغذائية والخبز والنقص الشديد بالاستمزاات 

الطبية واألدوية، وأشار اراسمنا بأن  دد الخارجين ان الاخيم أكبر ان  دد الداخمين إليو، ىذا 
وقد قام  ناصر الجيش النظااي با تقال  دد ان شباب الاخيم وذلك بعد اإلشارة  مييم ان قبل 

بعض الامثاين الاوجودين بالقرب ان الحاجز، ىذا وقد تعرض العديد ان الشبان الاعتقمين 
لضرب ابرح أاام الداخمين والخارجين، ونوه اراسمنا بأن الجيش النظااي أ اد إغالق الحاجز 

بعد أن فتحو لبضع سا ات بسبب االشتباكات التي دارت بينو وبين اجاو ات الجيش الحر، أاا 
ان الجانب الاعاشي فقد ساح الجيش النظااي لألىالي بإدخال ربطة خبز و مبة سجائر وكايات 

رغاايم  مى الخروج ان الاخيم  .قميمة ان الخضار وذلك لتشديد الحصار  مييم وا 

 
 اليرموك مخيم مدخل الدمار في
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 مخيم العائدين حمص
 دد ان  لذكر اراسل اجاو ة العال بأن اخيم العائدين بحاص شيد قصص ليميًا وانيااراً 

حيث سقطت ستة  (الكميات)القذائص  مى حارات الاخيم اع الحرم الجااعي الشاالي لماخيم 
أبو }، استيدفت القذيفة األولى بناء (الجيش) شر قذيفة، انيا أربع قذائص سقطت في شارع  كا 

، والقذيفة الثالثة سقطت  مى {احاود أبو الخير}، أاا الثانية فسقطت  مى بناء { ادل الكيالي
. ، ألحقت أضرار اادية باكان سقوطيا{أسااة الشعبي}، والرابعة في انزل {احاد العاصي}بناء 

اقتصرت األضرار فييا  مى الااديات  {أبو أحاد الزطاي}في شارع يافا سقطت قذيفة  مى بناء 
، وُسجل سقوط {خالد سالياة أبو تيسير}فقط، كاا سقطت قذيفة  مى شارع الفرن فوق بناء 

حسين فضة أبو }والثانية في بناء  {كايد حجير}قذيفتين في شارع القدس، األولى  مى بناء 
، وفي شارع اشفى بيسان الحي الاشترك بين الاخيم والشااس ان الجية الجنوبية فقد {جالل

سقطت قذيفة لم تسفر  ن وقوع ضحايا أو اصابين، أاا باقي القذائص فقد سقطت في الحرم 
. {كميات والسكن الجااعي}الجااعي 

 لقاء في اؤسسة الالجئين في 25/7/2013وان جية أخرى  قدت الفصائل الفمسطينية يوم 
اخيم العائدين بحاص، لاتابعة اا تم التوصل إليو بشأن انسحاب الاسمحين ان الاخيم وأاور 

تسوية أوضا يم اع النظام السوري، ىذا وقد توصل الاجتاعون إلى قرار يقضي بتشكيل وفد ان 
 شخص ااثاًل ان الفصائل الفمسطينية وشخصيات ان الاجتاع الاحمي، ان أجل 40قرابة 

التواصل اع الاسمحين والبت باوضو يم وحضيم  مى  دم زج الاخيم بأتون صراع ال ناقة ليم 
. بو وال جال

 تم  قد لقاء أخر لمفصائل الفمسطينية في الاخيم لالطالع  مى 26/7/2013وفي اليوم التالي 
نتائج زيارة الوفد لبيوت الاسمحين، إلى ذلك وضع الوفد اسؤولي الفصائل بصورة تحركاتو التي 
أسفرت  ن تفيم كافة األطراص لاطالبيم وتخوفاتيم، وبناء  ميو قرر الاجتاعون إطالع اسؤول 

األان السياسي بحاص  مى إيجابية الخطوات، والطمب انو تاديد الايمة الاقررة ألىاية 
 .اإلنجاز، وبدوره وافق  مى تاديد الايمة الاقررة سابقا

 
 مخيم خان الشيح

أشار اراسل اجاو ة العال بأن اخيم خان الشيح تعرض لقصص ليمي  نيص استيدص احيط 
الاخيم ان الجية الشرقية اتجاه ازارع القصور كاا ُسجل سقوط  دد ان القذائص  مى اناطق 

اتفرقة انو، لم تسفر  ن وقوع ضحايا، ترافق ذلك اع حدوث اشتباكات  نيفة  مى احور 
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دروشا القريب ان الاخيم، وان الجانب الاعاشي يشكو سكان الاخيم ان أزاة في تأاين رغيص 
الخبز بسبب النقص الشديد في اادة الطحين والاحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش 

 .النظااي  مى الاخيم
 

 مخيم السبينة
يشكو سكان اخيم السبينة ان استارار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظااي  مى 

 وحتى المحظة، اا سبب بنقص شديد بالاواد الغذائية واألدوية وأدى 25/12/2012الاخيم انذ 
 إغالق جايع األفران فيو وتعميق جايع الخداات، حتى بات الاخيم شبو ايجور ان سكانو إلى

 .الذين نزحوا  نو بسبب تردي األوضاع األانية فيو
 

 مخيم الحسينية
تعرض اخيم الحسينية لقصص ليمي  نيص وسقوط  دد ان القذائص  مى اناطق اتفرقة انو، 
تزاان ذلك اع حدوث اشتباكات  نيفة جرت  مى حاجز الاخيم، وان الجانب االقتصادي ال 
يزال الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظااي  مى الاخيم انذ  دة شيور يرخي بظاللو 

الثقيمة  مى سكان الاخيم، حيث أدى إلى نفاد جايع الاواد الغذائية والخضار والطحين 
 .والاحروقات

 
 مخيم درعا

اا يزال سكان اخيم در ا يشتكون ان شح الاواد الغذائية والاواد الطبية وحميب األطفال، 
 .واستارار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت  ن الاخيم لادة زانية طويمة

 
 :لبنان

أصدرت األونروا بيانًا ان أجل تسجيل الالجئين الفمسطينيين القاداين ان سوريا إلى لبنان 
 األونرواباراكزىا وجاء في البيان بأنو بإاكان الالجئين الفمسطينيين ان سوريا تدوين بياناتيم لدى 

 يوًاا ان وصوليم إلى لبنان حيث سيبدأ تنفيذ ىذا اإلجراء يوم االثنين القادم الواقع فيو 14بعد 
، بعدىا سيستفيد الالجئون الفمسطينيون ان سوريا ان خداات الصحة 2013يوليو / تاوز29

 باا في ذلك الخداات التي تقدايا بالشراكة اع األونرواوالتعميم والخداات األخرى التي تقدايا 
وأشار البيان سيتاكن الالجئون الفمسطينيون ان سوريا . أطراص أخرى كالاسا دات غير الغذائية
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 فقط بعد تدوين بياناتيم والتحقق ان األونرواان االستفادة ان الاسا دات النقدية التي تقدايا 
. ادة اإلقااة في لبنان
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