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ناشطون وفعاليات مخيم الحسينية تحمل الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير  "
 "مسؤولية عدم عودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة النظام والقيادة العامة عليه

 
 

  في سوريةضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر. 

 خطوات بطيئة في تنفيذ بنود اتفاق فك الحصار عن مخيم اليرموك. 

 اشتباكات في محيط مخيم درعا. 

 يوم تطوعي للجنة فلسطينيي سورية في مخيم الرشيدية. 

 النازحون من سوريا إلى لبنان سيعودون : سفير فلسطين في بيروت
 .إلى اليرموك
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 :ضحايا
قضى بانفجار لغم وذلك أثناء  ،طوارئ اليرموك للكهرباء رئيس مكتب" محمد علي قاسم"الشاب 

 .تفقده للكابالت خلف مخفر اليرموك من أجل البدء بإصالح الكهرباء في مخيم اليرموك
 

 مخيم الحسينية
والقيادة الجيش النظامي ال يزال أهالي مخيم الحسينية بانتظار عودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة 

اضطروا لترك بيوتهم وممتلكاتهم ونزحوا إلى المخيمات الفلسطينية والمناطق العامة عليه، بعد أن 
المجاورة للمخيم، وفي ذات السياق ينتقد عدد من الناشطين موقف الفصائل الفلسطينية ومنظمة 
التحرير التي بادرت إلى حل أزمة مخيم اليرموك وتناسوا باقي المخيمات الفلسطينية كمخيم درعا 

ينية وخان الشيح، وبناء عليه يطالب الناشطون من منظمة التحرير واألونروا وحندرات والحس
نية في والفصائل الفلسطينية العمل بشكل جدي والتدخل من أجل تحييد كافة المخيمات الفلسطي

 .سورية وجعلها مناطق آمنة
 

 مخيم اليرموك
وم، تخلل ذلك سماع أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء شهده مخيم اليرموك الي

انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم جراء قصف المناطق المتاخمة له، ونوه المراسل بأنه أصوات 
ال جديد على صعيد االتفاقية التي أبرمت مؤخرًا بخصوص فك الحصار عن المخيم وانسحاب 

السواتر  رغم دخول ورشات الصيانة إلى ساحة الريجة واستمرار إزالة الكتائب المسلحة منه،
الترابية وبحسب تصريح إحدى الناشطات داخل المخيم فإنهم باتوا يخشون من عدم تطبيق 

على التوالي على  531االتفاق والمماطلة فيه، ما يعني استمرار الحصار الذي دخل يومه الـ
رئيس لجنة  "محمد العمري"المخيم مما يزيد من تردي أوضاعهم المعاشية، إلى ذلك نفى الشيخ 

 .كد على إصرار الجميع على إتمامهابشكل قاطع فشل المبادرة وأ مصالحةال
 

علبة حليب أطفال في مجمع  15طفل وتوزيع  541أما على صعيد الطبي فقد تم اليوم تلقيح 
التي وصلت يوم  دير ياسين الطبي التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وهي كامل الكمية

 .أمس إلى اليرموك
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 تلقيح األطفال اليوم في مخيم اليرموكحملة 

ومن جانب آخر وضمن مشروع الدعم النفسي لكبار السن الذي بدأته هيئة فلسطين الخيرية 
وطن لن )بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أقيم جلسة تراث الوطن السادسة بعنوان 

تضمن البرنامج العديد من حضره فريق من كبار السن المحاصرين في مخيم اليرموك ( ينسى
الثقافية والمسابقات العلمية والترفيهية، كما وجه الضيوف مجموعة و  المواضيع التراثية والوطنية

مناشدات لجميع المنظمات والمؤسسات الهيئات اإلنسانية والسياسية لإلسراع بتطبيق مبادرة تحييد 
دخال األدوية الخاصة بكبار السن وفك الحص  .المدنيين في مخيم اليرموك ار عنالمخيم وا 

 
 مشروع الدعم النفسي لكبار السن

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي 
ومجموعات من الجيش الحر في محيطه مما أثار الهلع والرعب بين صفوف سكانه الذين يعانون 

في المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع التيار  من أزمات معيشية خانقة ونقص شديد
 .ت عن المخيم لفترات زمنية طويلةالكهربائي واالتصاال
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 مخيم خان الشيح
أورد مراسل مجموعة العمل نبأ قيام طاقم الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في مخيم خان 

، هذا إضافة إلى تمديد اإلنارة "عين ماهل"و" بيريا"الشيح بتنظيف وتعقيم الملجأ المقابل لمدرسة 
 .وشفاطات الهواء من أجل أن يكون الملجأ جاهز ألي حالة طارئة

 
 مخيم النيرب

أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم النيرب شهد عودة للتيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة فقط 
 ،لمدة أحد عشر شهرًا عن المخيمأثناء تجربتها وذلك بعد حملة تصليح الكهرباء إثر انقطاع دام 

أما على الصعيد الميداني فال يزال سكان المخيم يعيشون حالة من التوتر والهلع بسبب ترتدي 
األوضاع األمنية بالمناطق المجاورة للمخيم حيث تدور معارك عنيفة بين مجموعات الجيش الحر 

يل مقطوعة عن جميع سيريات والجيش النظامي، ومن جهة أخرى ال تزال شبكة االنترنت وخطوط
 .مناطق المخيم

 
 :لبنان

ملف الالجئين الفلسطينيين من سوريا النازحين  أنصرح سفير فلسطين في بيروت اشرف دبور 
 .لحمد هللا إلى لبنانإلى لبنان سيكون على رأس جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء رامي ا

الفلسطينيين إلى لبنان وعدة ملفات  وأضاف دبور أن الزيارة ستتضمن بحث أوضاع الالجئين
تخص القضية الفلسطينية، وأكد أن النازحين الفلسطينيين إلى لبنان سيبدؤون بالعودة إلى سوريا 

 .فور تنفيذ اتفاق مخيم اليرموك
وأشار إلى أن الالجئين الفلسطينيين يعانون من أوضاع صعبة وهذا يتطلب من المجتمع الدولي 

 .ين احتياجاتهمزيد من الدعم لتأمالم
ومن جانب أخر قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بمنطقة صور بتخصيص يوم تطوعي في 

المعاناة عن أهلنا الالجئين من و  مخيمي البرج والرشيدية وذلك في محاولة لتخفيف األعباء
للمنازل ( البالستيك)فلسطينيي سورية إلى لبنان، حيث تضمن اليوم التطوعي توفير مادة المشمع 

ذات السقوف المعدنية وبعض المحالت التجارية في محاولة لتفادي تسرب مياه األمطار على 
كما ساهمت اللجنة بأعمال ترميم  ،أهلنا القاطنين في بيوت رثة ال تصلح للسكن أصالً 

منزل ومحل في الرشيدية، وسبع  53واستصالح المنازل التي بلغت عشرين منزاًل في المخيمين 
 .في مخيم البرج الشماليمنازل 
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 : النروج
متابعة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في النروج فقد أكد أحد المعتصمين الفلسطينيين السوريين 
بأن حالة من االرتياح والطمأنينة سرت بينهم بعد أن قامت الشرطة النروجية بحمايتهم في ساحة 

مطالبهم التي تتجلى بتغير أسلوب  االعتصام وما لقوه من تضامن من قبل أهالي البلدة مع
التعامل المتبع من قبل إدارة الكامب الذين يمكثون به، يشار أن عددًا من الشباب الفلسطيني نفذ 
يوم أول أمس إضرابًا عن الطعام بسبب سوء معاملتهم من قبل مدير المخيم وبعد أن فشلوا 

لى مركز المدينة احتجاجًا على سوء بمقابلة مدير المخيم خرجوا يوم أمس سيرًا على األقدام إ
 .أوضاعهم وللمطالبة بتأمين كمية كافية من الطعام لهم أسوة بباقي مخيمات اللجوء

 
 من اعتصام الالجئين في النروج أمس


