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األونروا تضع خطة طوارئ إليواء المزيد من الالجئين الفلسطينيين "
القادمين من سورية إلى لبنان في حال تم توجيه ضربة عسكرية 

 "لسورية

 
 

 ى مخيمي الحسينية ومخيم اليرموكقصف عل. 

  شبكة االتصاالت الخلوية واألرضية واالنترنت عن استمرار انقطاع
 .مخيمي النيرب وحندرات بحلب

  أهالي خان الشيح يعانون من استمرار الحصار المفروض على مخيمهم
 .من قبل عناصر الجيش النظامي لليوم السادس عشر على التوالي

 54 ألف الجئ فلسطيني سوري في لبنان حسب إحصائيات األونروا. 

 ل فلسطينية تتفق على رفض ضرب سوريالبنان فصائ. 
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 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية للقصف وسقوط عدد من القذائف استهدفت 
محيط جامع عبد هللا بن رواحة وجامع زاهر، أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، ومن جهة أخرى 
يعاني سكان المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية وحليب األطفال واألدوية بسبب الحصار 

 .قبل الجيش النظامي منذ عدة أشهرى مخيمهم من المفروض عل
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد في ساعات المساء سقوط عدد من القذائف 

أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات، كما ألحقت أضرارًا  ،طالت مسجد عبد القادر الحسيني
أما على الصعيد اإلنساني فما يزال سكان المخيم يعيشون بوادر كارثة  ،جسيمة بمئذنة المسجد

على التوالي  45إنسانية نتيجة الحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم 
والذي نجم عنه فقدان جميع المواد الغذائية واألدوية والخبز، هذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار 

جميع مناطق المخيم منذ أكثر من أربعة أشهر، وكذلك انقطاع المياه وشبكة  الكهربائي عن
 .النترنت عنه لفترات زمنية طويلةاالتصاالت وا

 
 مخيم خان الشيح

حالة من الهدوء النسبي عاشه سكان مخيم خان الشيح اليوم، ترافق ذلك مع استمرار عناصر 
لمؤدي إلى المخيم لليوم السادس عشر على التابع للجيش النظامي بإغالق الطريق ا 86الحاجز 

التوالي، ما أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية حادة في المخيم بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية 
 .والخضار والطحين واألدوية والمحروقات

 
 مخيم النيرب

استمرار  لليوم الثامن على التوالي ما يزال مخيم النيرب وحندرات يعيشان في عزلة تامة بسبب
 .نترنت عنهما وعن كامل مناطق حلبانقطاع شبكة االتصاالت الخلوية واألرضية واال

 
 مخيم العائدين حمص

عن اغلب مناطق حمص  ADSLأورد مراسل مجموعة العمل نبأ انقطاع خدمة االنترنت األرضي 
األسعار ومنها مخيم العائدين بحمص، أما من الجانب المعاشي فيشكو سكان المخيم من غالء 
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عن المخيم أليام وأسابيع  وشح في المواد الغذائية واألدوية، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي
 .عديدة

 
 مخيم خان دنون

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والتوتر أصابت سكان مخيم خان دنون نتيجة 
قصف المناطق المحاذية له، ومن سماعهم ألصوات دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة 

الجانب االقتصادي يعاني السكان فيه من شح المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر 
 .المحروقات والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت

 
 :حمالت تضامنية

اليوم بإفراغ حمولتها في صالة الفيحاء قامت قافلة حمله الوفاء األوروبية لعون منكوبي سوريا الثانية 
الرياضية في دمشق وذلك لتعبئتها في طرود كرتونية ومن ثم توزيعها ابتداًء من يوم غد السبت 

على مراكز اإليواء والمخيمات الفلسطينية في سورية، يشار أن المنطقة التي كانت  7/9/3102
 .ة وعدد من الجرحىتقف بها القافلة تعرضت للقصف الذي أدى إلى وقوع ضحي

 
 تعبئة مساعدات حملة الوفاء
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 :األونروا
خطة طوارئ للتعامل مع المخيمات الفلسطينية في حال حصول عدوان  األونرواوضعت وكالة 

عسكري من قبل بعض الدول الغربية على سوريا وخاصة فيما يتعلق منها بإيواء المزيد من 
في لبنان آن ديسمور أنه تم " األونروا"النازحين الفلسطينيين، بينما كشفت المديرة العامة لوكالة 

 .موظفين، بناء على رغبتهم الخاصة 2من سوريا، ولم يتبق منهم إال " وااألونر "إخالء كافة موظفي 
وأوضحت ديسمور ان تداعيات أي عدوان أميركي ضد سوريا سينعكس على أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين وأنه في حالة حصول أي طارئ، فسيتم التعامل مع هذا الملف من قبل دائرة شؤون 

، وأنه لن يتم التفريق بين نازح فلسطيني وآخر "األونروا"س من قبل الالجئين في األمم المتحدة، ولي
 .سوري

 54أما في موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، فتحدثت ديسمور عما يقرب من 
ألفًا منهم ضمن مشروع إعادة تعبئة االستمارات  22ألف نازح إلى مخيمات لبنان، تم إحصاء 

لتقديم المساعدات من خاللها، مبدية تخوفها من وصول ما يقرب من إلصدار بطاقات ممغنطة 
 .خمسة آالف نازح خالل أول أسبوع في حال ضربت الواليات المتحدة سوريا

 
 :فصائل فلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان صحفي يوم الخميس 
رتقب على سوريا من أي جهة خارجية أتى، داعية ، رفضها للعدوان األمريكي الم4/9/3102
استعمال السالح الكيميائي "األهل في سوريا إلى التالقي والحوار وحل مشاكلهم كما أدان البيان "

الموقف  كما شددوا على أن ,"معاقبة أي جهة تستخدم هذا السالح"، داعية كذلك إلى "ضد المدنيين
 ،النأي بالنفس عن التدخل في الشأن الداخلي اللبنانيالفلسطيني واضح من الحياد اإليجابي و 

 ."حفاظا على المخيمات والقضية الفلسطينية، والذي ترجم قوال وفعال
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