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أطفال مخيم اليرموك ينتصرون على القصف والحصار ويحتفلون بنهاية "
 "عامهم الدراسي

 
 

 

  الالجئون الفلسطينيون في مخيمي السبينة والحسينية يطالبون السماح لهم للعودة
 إلى منازلهم

  للطيران الحربي في سماء مخيم العائدين بحمص يثير الرعب في التحليق المستمر
 صفوف أطفال المخيم

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم العائدين بحمص منذ حوالي الشهر 
 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على أبناء مخيم اليرموك وجرمانا 
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 آخر التطورات
يعاني منه سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بالرغم من الوضع المعيشي المتأزم الذي 

يومًا، وبالرغم من تدهور األوضاع ( 386)بدمشق من قصف متكرر وحصار مستمر منذ حوالي 
داعش إلى اليرموك، إال أن تلك األمور مجتمعة لم تتمكن  –بعد دخول تنظيم الدولة اإلسالمية 

يوم أمس، حفاًل تكريميًا " الجرمق البديلة مدرسة"من كسر إرادة أطفال المخيم، حيث أقامت 
 .لطالبها وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي

ومن جانبهم أكد أهالي األطفال على تمسكهم بالبقاء داخل المخيم، رافضين جميع الدعوات التي 
تهدف إلى إخراجهم من منازلهم، داعين في الوقت ذاته جميع المنظمات الدولية واإلنسانية 

 .لسطينية العمل على رفع الحصار عن المخيم وتحييد الالجئين عن الصراع الدائر في سوريةوالف
وباالنتقال إلى ريف دمشق فقد جدد الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيمي السبينة والحسينية 
 ومنطقة الذيابية مطالبتهم بفتح الطريق أمام عودتهم لمنازلهم وذلك بعد استمرار الجيش النظامي

 .وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنعهم من العودة إلى منازلهم

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك 

بسبب  ،يوماً  545وكان الالجئون الفلسطينيون في مخيم السبينة قد أجبروا على تركه منذ 
والتي  ،االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة

 .من المخيم%  88إنتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل ودمار ما يقارب 
أما في مخيم الحسينية فيستمر الجيش النظامي السوري بمنع األهالي ويماطل بعودتهم إلى 

 71بالرغم من سيطرتهم التامة على مخيم الحسينية منذ يوم  ،على التوالي 534هم لليوم منازل
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، حيث تقوم حواجز الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية 3876أكتوبر  -تشرين األول
 .الموالية له بإغالق مداخل المخيم ومنع أهله من العودة إليه

ة بفتح الطريق لعودة أهالي تلك المناطق إال أنها يشار إلى أن الحكومة السورية وعدت لمرات عد
وتعرضت لسيل من االنتقادات حتى من داخل الحكومة لعدم وجود مبررات  ،باءت بالفشل

 .الستمرار إغالق طريق الحسينية والسبينة والذيابية
وعلى صعيد آخر يشتكي أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص من التحليق 

حيث يؤدي الصوت القوي  ،للطائرات الحربية على علو منخفض في سماء المخيمالمستمر 
 .الناجم عن ذلك إلى حالة من الرعب في صفوف أطفال المخيم

الجدير بالذكر أن تحليق الطائرات بذلك الشكل مستمر منذ حوالي الشهرين، حيث تقوم الطائرات 
 .باإلغارة على المناطق المجاورة للمخيم

بالعقد الثالث من العمر من أبناء مخيم العائدين " عالء الدين أحمد فارس"تقل الشاب إلى ذلك اع
نيسان الماضي، وذلك أثناء مداهمة األمن السوري ألحد المكاتب في -إبريل 76بحمص، منذ 

 .حي الشماس المجاور للمخيم

 
 مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص

 لجان عمل أهلي
" 588"اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني حوالي وزعت هيئة 

" 358"حصة من الخضار والفواكه على أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا، كما تم توزيع 
 .حصة غذائية على الالجئين في منطقة جرمانا
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 في بلدة يلداتوزيع المساعدات في 

 5112/ مايو ــ أيار / 11الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى الالجئون 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 542)يومًا، والماء لـ ( 322)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، ( 382)لليوم 
 .ضحية( 133)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 116383)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم (80)  •
 الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات( 36111)الجئًا في لبنان، ( 216211)األردن و

 .3875لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 234)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 242)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 343)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : حندراتمخيم  •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 291)حوالي  :مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا  :الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


