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الفصائل الفلسطينية في سورية توافق على مبادرة منظمة التحرير "
 "الفلسطينية التي تتدد لحل مسسلة مميي اليرموو سليماًا 

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك .

  حالة من الهلع والخوف انتابتا أهالي مخيم خان الشيح بسبب شن
. الطيران الحربي غارتين جويتين على المزارع المحيطة بالمخيم

 أهالي مخيم حندرات بحلب يعيشون أوضاع إنسانية صعبة .
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح متأثرًا بجراح أصيب بيا جراء " عانثمجد أحمد ر"قضى الشاب 

 بين مجموعات الجيش الحر 68 عمى حاجز الـ4/8/2013االشتباكات التي حصمت يوم أمس 
 .والجيش النظامي

 
 عانثمجد أحمد ر

 مميي اليرموو
أ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك وسقوط عدد من القذائف عميو، بذكر مراسل مجموعة العمل ن

حدد منيا قذيفتان عمى شارع الثالثين، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، أما من الجانب 

اإلنساني فال يزال سكان اليرموك يرزحون تحت وطأة الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش 
النظامي عمى مداخمو ومخارجو ما تسبب بنقص حاد في جميع أنواع المواد الغذائية من طحين 
وخبز ومحروقات، ما جعل أىالي اليرموك بال طعام منذ حوالي العشرين يومًا، األمر الذي ينذر 

بوقوع كارثة إنسانية إذا ما استمر الوضع عمى ما ىو عميو، كما يشتكون من انقطاع التيار 
 .الكيربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويمة

 
 مميي مان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليمع والخوف انتابتا أىالي مخيم خان الشيح بسبب شن 
الطيران الحربي غارتين جويتين عمى المزارع المحيطة بالمخيم من الجية الشرقية بالقرب من 

شارع نستمو ما أدى إلى نشوب حريق كبير في مكان القصف، ىذا وقد شيع أبناء المخيم الشاب 
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الذي سقط متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا جراء المواجيات التي اندلعت بين  (مجد أحمد رثعان)
 التابع لمجيش النظامي، يذكر 68الجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر بالقرب من حاجز الـ

عائمتو إلى دمشق وأن الرثعان طالب في الصف الثالث الثانوي وقد قضى أثناء توجيو ىو 
. والجدير ذكره أن جميع أفراد عائمتو قد أصيبوا بجراح بميغة

 
 مميي الرمل الالذقية

حالة من اليدوء تسود حارات وشوارع مخيم الرمل في الالذقية، إال أن سكانو يعانون كباقي سكان 
المناطق السورية من غالء فاحش في األسعار وشح في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، 
كما يشتكون من عدم توفر مياه الشرب واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم لساعات 

 .وأيام عديدة
 

 مميي النيرب
أكد مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم النيرب يعانون من مشكمة في استجرار المياه إلى 

مخيميم بسبب تعطل المضخات عن العمل نتيجة استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم 
منذ أكثر من ثمانية أشير ما اضطرىم لالشتراك بمولدات خاصة زادت من عبئيم المادي 

 .واالقتصادي، كما يشتكي األىالي من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والطحين
 

 مميي حندرات
يشتكي النازحون من أبناء مخيم حندرات بحمب من أوضاع إنسانية صعبة في ظل غيابيم 

 واألونرواالقسري عن مخيميم، لذلك يناشد األىالي منظمة التحرير والفصائل الفمسطينية 
ومنظمات حقوق اإلنسان لمتدخل من أجل إعادتيم إلى مخيميم وتجنيبيم ويالت الحرب الدائرة 

 .في سورية
 

 :لجان عمل أهلي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتقديم وجبات اإلفطار ألىالي مخيم الحسينية بريف دمشق، وذلك 

يومي األحد والخميس بيدف التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعشونيا في ظل 
. النقص الحاد بالمواد الغذائية
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كما قدمت الييئة دعما لوجستيًا لطمبة مدرسة األزمة في مخيم اليرموك، لممرحمة التكميمية لطمبة 

االبتدائي واإلعدادي، وكذلك مكافآت مالية لممدرسين القائمين عمى المدرسة، سعيًا منيا 
. الستكمال المسيرة التعميمية ألبناء المخيم

وبدورىا استمرت مؤسسة جفرا بتوزيع عدد من السمل الغذائية لألىالي األكثر احتياجًا في مخيم 
وذلك بيدف التخفيف من معاناتيم في ظل استمرار الحصار المفروض عمى المخيم  اليرموك،

. وعدم تمكن األىالي من جمب احتياجاتيم األساسية
 

 :فصائل/ سورية
ذكرت مصادر إعالمية بأن الفصائل الفمسطينية في سورية وافقت باإلجماع عمى مبادرة منظمة 

التحرير الفمسطينية التي تيدف إليجاد حّل سممي لمسألة مخّيم اليرموك، وخروج المسمحين 
والسالح منو وعودة األمن واألمان لتمكين النازحين من العودة إليو، واتفقت الفصائل عمى تشكيل 

. لجنة لمتابعة ووضع آلية لممبادرة التي رحبت بيا الحكومة السورية
لم تشارك في االجتماع بسبب خروجيا من سورية منذ بداية « حماس»الجدير ذكره أن حركة 

. الصراع فييا
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يشار أن الرئيس الفمسطيني محمود عباس كان قد أرسل نياية األسبوع الماضي وفدًا رباعيًا باسم 
منظمة التحرير الفمسطينية إلى دمشق، حاماًل مبادرة فمسطينية مكتوبة لكيفية إنياء الوضع القائم 

نيائو سمميًا ال عسكرياً  . حاليًا في مخيم اليرموك، واإ
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