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بتر أطراف طفلين صغيرين بمخيم اليرموك بسبب عدم توفر األدوية "
 "وأطباء الجراحة

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك وخان الشيح ودرعا .

  أهالي مخيم اليرموك يأكلون القطط للحفاظ على استمراريتهم بالحياة
. بسبب استمرار الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي

  انعدام مقومات الحياة في مخيم الحسينية بسبب الحصار المفروض عليه
. من قبل الجيش النظامي

 منح دراسية لفلسطينيي سوريا بغزة .

 لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تزور تجمع كامد اللوز في البقاع : لبنان
 .الغربي
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: ضحايا
 .4/8/2013 جراء القصف عمى المخيم اليوم حتفومن أبناء مخيم درعا " ياد خالد جعاطةإ"لقي 

 
 ياد خالد جعاطةإ

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك وسقوط عدد من القذائف عمى 
مناطق متفرقة منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان 

 منذ أكثر من ثالثة أسابيع عمييمالمخيم من استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي 
والذي يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والخبز وحميب األطفال، وىذا ما تسبب بتردي األوضاع 
المعاشية ووصوليا إلى مرحمة مزرية فاقت حدود التصور حتى أن البعض من سكان المخيم لم 

يجد ما يأكمو فبدأ يأكل القطط لمحفاظ عمى استمراريتو بالحياة، أما عمى الصعيد الطبي فقد وردت 
معمومات لمجموعة العمل تفيد بأنو تم بتر أطراف طفمين صغيرين من أبناء مخيم اليرموك بسبب 
عدم توفر األدوية وأطباء الجراحة، ىذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع 

انقطاع خدمة االنترنت واالتصاالت األرضية والخموية ومناطق المخيم منذ أكثر من ثالثة أشير، 
 .عن المخيم لمدة طويمة
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 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد سقوط عدد من القذائف عميو استيدفت 

بداية المخيم من جية شارع شرف دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات، أما من الجانب 
االقتصادي فما يزال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب عدم توفر المواد 

 .الغذائية والمحروقات والدقيق، واستمرار انقطاع كافة خدمات البنى التحتية عنو
 

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف ما أسفر عن وقوع ضحية وعدد من 

 والفصائل واإلنسانيةالجرحى، ومن جانب آخر يعاني سكانو من عدم اىتمام الجمعيات الخيرية 
الفمسطينية بيم ويحذرون من وقوع كارثة إنسانية بالمخيم بسبب نفاد الدقيق  ومنظمة التحرير

 .كافة المواد الغذائية والطبية والمحروقات في المخيمو
 

 مخيم الحسينية
حالة من اليدوء النسبي يعيشيا سكان مخيم الحسينية الذين يعانون من انقطاع التيار الكيربائي 

عن جميع مناطق المخيم لميوم الثالث عمى التوالي، كما يشتكون من استمرار الحصار المفروض 
عمييم من قبل الجيش النظامي والذي أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية والدقيق 

والمحروقات وانعدام مقومات الحياة فيو، ومن جية أخرى أكد مراسل مجموعة العمل نبأ قيام 
التابع لمجيش النظامي بتوجيو الشتائم واإلىانات لمداخمين والخارجين من  عناصر حاجز الحسينية

المخيم وضرب النساء، واعتقال عشرات الشبان، وذكر المراسل بأن امرأة قنصت أمام فرن المجد 
 .في المخيم نقمت عمى الفور إلى المشفى لتمقي العالج

 
 مخيم العائدين حمص

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم العائدين بحمص شيد حالة من اليدوء الحذر والترقب نتيجة 
سماعيم ألصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم وأدت إلى تحطيم زجاج المنازل والمحال 
التجارية، وذلك بسبب القصف العنيف عمى المناطق المجاورة لو، إلى ذلك نقل مراسمنا بأن 

 استكماال لمقاءات التي عقدت في 2/8/2013اجتماعًا لمفصائل الفمسطينية عقد يوم الجمعة 
األيام السابقة وذلك لمخروج بموقف موحد حيال ما تم طرحو من قبل األمن السياسي بحمص 
والمتعمق بخروج المسمحين من المخيم وتسميم أنفسيم وكذلك إنشاء مفرزة أمنية داخل المخيم، 
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وأشار المراسل بأن االجتماع انتيى دون أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق يذكر حيث تباينت 
المواقف بينيم بين مؤيد لوجود المفرزة ووجود أحد عناصر الفصائل معيم ليكون وسيط بين 

األىالي واألمن السياسي في حال قرر األخير دخول المنازل أو اقتحاميا، أما الطرف الثاني فقد 
طرح خيار جديد أن المخيم منطقة آمنة والمسمحين ال يشكمون خطرا ممموسًا، وفضائو فمسطيني 
وتم عقد ثالث تسويات سابقة لم يتم فييا اإلفراج عن المعتقمين، كما شددوا عمى عدم ضرورة 

. وجود مفرزة أمنية ولجان أمنية في المخيم ألنيا قد تجمب نقمة األطراف األخرى
 باستالم 3/8/2013 فقد بدأ أىالي مخيم العائدين بحمص يوم السبت اإلغاثيأما من الجانب 

س في مقر . ل1500شيك المساعدة المقدم من منظمة التحرير الفمسطينية والذي يقدر ب 
بحمص وفروعو  (البنك التجاري)الجمعية الخيرية الفمسطينية، عمى أن يصرف حصرا من فرع 

 .بجميع المحافظات
 

 :لجان عمل أهلي
قامت مؤسسة جفرا بزيارة مدرسة أسد بن فرات والتي تقع في منطقة خطرة تتعرض لقصف كثيف 

بعض ىذه  ،تزال تتواجد أكثر من خمسة عشر عائمة بظروف مأساوية في مخيم اليرموك حيث ال
 حصة غذائية مدعمة 15العائالت نزح حديثا إلى المدرسة قادمة من مخيم الحسينية وتم تقديم 

 .لمعائالت
 

 :غزة
ناصر أبو العون نائب عميد كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية بغزة عن . أعمن د
 منح في أقسام الكمية المختمفة بمعدل منحة واحدة في كل قسم لمطمبة الفمسطينيين 7تقديم 

. الالجئين القادمين من سوريا
إن القرار الذي اتخذه مجمس الكمية يأتي في إطار سياسة الكمية لمتفاعل مع : "وقال أبو العون

المجتمع المحمي وتخفيف العبء عن أبناء شعبنا الذين عادوا إلى فمسطين مؤخرًا من مخيمات 
". المجوء في سوريا

وشدد عمى أن المنح ما ىي إال جزء من رسالة الكمية التي تيدف إلى تطوير اإلنسان الفمسطيني 
وتنمية قدراتو لكي يتمكن من أن يأخذ وضعو الطبيعي في المجتمع الفمسطيني والعربي والعالمي 

 .لتحقيق اليدف السامي وىو خدمة فمسطين
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 :لبنان
قامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بزيارة ميدانية لتجمع كامد الموز في البقاع الغربي في 
لبنان، والذي يضم عدد من العائالت الفمسطينية القادمة من سورية إلى لبنان، وذلك لالطالع 

يصال صوتيم إلى األونروا ومنظمة واإلغاثيةعمى احتياجاتيم اإلنسانية  ، ومحاولة تأمينيا ليم وا 
. التحرير والفصائل الفمسطينية لمنظر إلى حاليم وتقديم المساعدات ليم

وفي الجولة الميدانية التي قام بيا وفد لجنة فمسطينيي سورية في لبنان الحظ بأن المخيم الذي 
– برادات )يقطنو حاليًا تسع عائالت فقط يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة المعيشية فيو من 

، كما يعاني سكانو الذين (أثاث– ماء لمشرب – مستمزمات األطفال – مواد تنظيف – غساالت 
قد يتزايد تعدادىم من عدم وجود أي مدرسة فيو أو نقطة طبية قريبة من المخيم، كما يشتكون من 

. م1000صعوبة في المواصالت بسبب بعد المخيم عن الشارع العام نحو 
الجدير ذكره أن المخيم بدأ باستقبال الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان منذ 
شير تقريبًا، والمخيم مؤلف من ثالثين كرفانة مسبقة الصنع وىي محاطة بسور من الشبك 

الحديدي وتتكون الكرفانو من غرفة واحدة دون أي منافع، كما يوجد فيو مرافق عامة بإمكانيات 
بسيطة تتكون من ثالث حمامات وثالث دورات مياه وموضئ يحوي خمس حنفيات ومكان 

 .لمعبادة قيد اإلنشاء ومطبخ أيضًا قيد اإلنشاء
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