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السلطات اللبنانية ما تزال تغلق الحدود في وجه الالجئين الفلسطينيين "
ومنظمة هيومن رايتس واتش تطالبها  القادمين من سورية إلى أراضيها

ت حياتهم أو كانبلدهم إذا ص إلى شخال األحيرتدم عدأ مبرام باحت
 "حريتهم مهددة فيه

 
 

 قصف على مخٌم الٌرموك .

  حفل استقبال فً مخٌم خان الشٌح ألبناء ووجهاء المخٌم ولذوي الشهداء
 ."عٌدنا ٌوم عودتنا"تحت شعار 

 األمن السوري ٌشن حملة دهم واعتقاالت فً مخٌم جرمانا .
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 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك في ساعات الفجر األولى لمقصف وسقوط 
عدد من القذائف عمى شارع الثالثين اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، وأشار المراسل بأن 

حالة من اليمع والخوف أصابت سكان المخيم بسبب التحميق المنخفض لمطيران الحربي في 
سماء المخيم والذي تبين بأنو كان يقصف المناطق المجاورة لو، إلى ذلك جرت اشتباكات بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة الخفيفة 
والمتوسطة، أما من الجانب اإلنساني فال يزال أىالي المخيم يعانون من وطأة الحصار الذي 

يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم لألسبوع الثالث عمى التوالي والذي أدى إلى 
نقص شديد في جميع المواد الطبية والغذائية والمحروقات ما اضطر األىالي لمجوء إلى ابتكار 

 .طرق جديدة لمتأقمم مع ظروف الحصار ومن أجل االستمرار في الحياة

 
  مخيم اليرموك في ساعات الفجر األولى لهعرضالقصف الذي ت

 مخيم خان الشيح
حالة من اليدوء الحذر خيمت عمى حارات وأزقة مخيم خان الشيح، تخمميا سماع أصوات 

انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة لو، إلى ذلك عادت شبكة التيار الكيربائي 
 ساعة بسبب 15لمعمل في مخيم خان الشيح بعد أن قطعت عن كافة أرجائو لمدة تزيد عن 

القصف الذي تعرض لو يوم أمس، ومن جية أخرى أقام التجمع الشعبي الفمسطيني في مخيم 
خان الشيح حفل استقبال ألبناء ووجياء المخيم ولذوي الشيداء تحت شعار عيدنا يوم عودتنا 

وذلك في مكتب الجبية الشعبية لتحرير فمسطين أول أيام عيد الفطر السعيد تخمل الحفل عدد من 
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الكممات لوجياء وفعاليات المخيم أكدت جميعيا عمى أىمية لحمة أبناء المخيم الواحد وتكافميم، 
كما دعت الكممات إلى ضرورة تجنيب المخيم وأبناءه االنزالق في أتون الصراع الدائر في 

األقرب إلى فمسطين ستبقى بوصمتيم نحو " مخيم العودة"سورية، وشددوا عمى أن أبناء المخيم 
 .ن يتحقق حمميم بالتحرير والعودةأ إلىفمسطين 

 
 مخيم خان الشيح ألبناء ووجهاء  الذي اعدستقبالاال

 
 مخيم جرمانا

ام األمن السوري بحممة دىم واعتقاالت في مخيم جرمانا، حيث ينقل مراسل مجموعة العمل نبأ ق
 ،قام عناصر األمن بمداىمة منازل المخيم واعتقمت عدد من شبانو دون معرفة أسباب االعتقال
أما من الجانب االقتصادي يعاني سكان المخيم الذي يستقبل آالف العائالت النازحة إليو من 
المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو من نقص حاد في المواد الغذائية وانقطاع التيار 

الكيربائي واالتصاالت عنو، وفي اتجاه آخر وبمشاركة شعبية وأىمية أقام حزب الشعب 
 .الفمسطيني وبالتعاون مع شباب مخيم جرمانا كرنفال بمناسبة عيد الفطر

 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 مخيم النيرب
نسانية كثيرة منيا استمرار انقطاع التيار  يشكو أىالي مخيم النيرب من أزمات معيشية وا 

الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من ثمانية أشير، ىذا إضافة إلى استمرار انقطاع شبكة المياه 
عن جميع حارات وأزقة المخيم منذ شيرين، ما اضطر األىالي لمجوء لتعبئة المياه من اآلبار 
المأجورة، وفي سياق آخر قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وبالتعاون مع أحد 

 دوالر 15س أي ما يعادل .ل (3000)بتوزيع مساعدات نقدية ، فاعمي الخير ليمة عيد الفطر
 . عائمة ىي األكثر فقرًا في مخيم النيرب40لـ

 
 مخيم خان دنون

رغم أنيم يعيشون حالة من اليدوء النسبي إال أن سكان مخيم خان دنون الذين يستقبمون أكثر من 
ثالثة آالف عائمة ميجرة من المخيمات الفمسطينية المنكوبة يعانون من ضائقة اقتصادية كبيرة 
بسبب تردي األوضاع األمنية في سورية والتي انعكست سمبًا عمييم وأدت إلى انتشار البطالة 

 .وفقر الحال ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات في المخيم
 

 :لجان عمل أهلي
نظمت ىيئة فمسطين الخيرية بمخيم اليرموك في مسجد الصفدي أول أيام العيد، اليوم الترفييي 
األول لألطفال والذي شمل عروض مرئية لمصغار ومسابقات وتوزيع حمويات وعيديات، وذلك 

 . الفرح والسرور عمى قموب األطفال في العيدإدخالفي سبيل 
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 :لبنان

ما زال األمن العام المبناني يمنع دخول الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان ويقوم 
بعرقمة دخوليم منذ عدة أيام، وبحسب إفادة أحد العالقين عمى نقطة المصنع بأن ىناك أكثر من 
ثالثين الجئ فمسطيني سوري عالقين بين الحدود السورية المبنانية بسبب منع السمطات المبنانية 

س لخميش يوم اتس وايتن رامويھمة ظمندخوليم إلى األراضي المبنانية، إلى ذلك نددت 
ن  مالياربين الفمسطينيينظم لمعح لسما االمبنانيةت اطلسمض افرب (2013آب / طسغسأ8)
/  آب6في دأت  بالمبنانيةمة ولحكا" أصدرتو أن بيانمة في ظلمنت اقالن، ولبناول خديا بورس

منع "، وأوضحت أن "البالدول خن ديا مورسن من ميدلقا االفمسطينيينمنع ب 2013أغسطس 
ل، بالكامأسرًا  "أن إلى مشيرة، "ليةدولن ا لبنااللتزامات انتياك البالدول خن دموء لمجاالبي ط

عة ربس "المبنانيةمة ولحكامة ظلمنت االبدود، وطلحاعمى ون عالق" ضىرمن ومسنيأطفال و
ول خض دفرين لبنا" أن مضيفة، "ياورسن من ميدلقا االفمسطينيينول خدا بمنع ھرارقإلغاء 
". تتيددىملتي طر الممخاة عارام دون ىؤالء
ص شخال األحيرتدم عدأ مبرام باحت، ليدولون القانب اجوبمزم، ممن لبناأن مة بظلمنرت اكوذ

 .فييا ميددة حريتيم أو حياتيم كانت إذا بمدىمإلى 
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