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يومًا من إفراغ مخيم الحسينية من أهله الجيش النظامي  566بعد "
 "يسمح بعودة تدريجية لسكانه إليه

 

 
 

 ستة فلسطينيين قضوا في سورية بينهم خمسة من عائلة واحدة. 

  على جثة متفحمة لشخص مقتول بمنزلهقصف يستهدف مخيم اليرموك والعثور. 

 عودة الكهرباء والمياه إلى مخيم النيرب بعد انقطاع دام حوالي سبعة أيام. 

 األمن السوري يفرج عن معتقل من ذوي االحتياجات الخاصة. 

 توزيع سلل غذائية على أهالي اليرموك النازحين في البلدات المجاورة للمخيم. 

 من معاناة سكان مخيم الوافدين تدهور األوضاع األمنية يفاقم. 
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 ضحايا
قضى خمسة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهما طفلين إثر قصف استهدف مكان 
تواجدهم في منطقة عين الفيجة بريف دمشق، يوم الجمعة الماضي، حيث قضى كل من الشاب 

" نجي أحمد الخطيبآية وم"، وطفليهما "ناهد عمر دخل هللا"أحمد محمود الخطيب، وزوجته "
آمنة "بعد القصف مباشرًة، فيما قضت السيدة 

 .متأثرة بجراحها صباح يوم أمس" الخطيب
من سكان بلدة " إياد السبروجي"كما قضى الشاب 

المزيريب، وذلك أثناء االشتباكات التي اندلعت يوم 
أمس في مدينة درعا جنوبي سورية، يذكر أنه كان 

 .المعارضة السوريةيقاتل إلى جانب مجموعات 
 

 آخر التطورات
شهد مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية 

 .يوماً  566إليه، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي على سكانه النازحين عنه منذ 
بدخول عائالت المخيم بشكل وفقًا لمصادر متعددة فإن حواجز الجيش السوري النظامي سمحت 

 .تدريجي إلى منازلهم حيث من المتوقع أن تشهد األيام المقبلة عودة معظم عائالت المخيم

 
 عودة العائالت إلى مخيم الحسينية

يومًا، ( 566)لجدير بالذكر أن مخيم الحسينية كان قد شهد اشتباكات عنيفة دارت قبل أكثر من 
بين الجيش النظامي ومجموعات محسوبة على المعارضة المسلحة، انتهت بفرض الجيش 
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النظامي سيطرته الكاملة على المخيم، إال أنه منع األهالي الذين اضطروا إلى ترك منازلهم من 
 .ها طيلة تلك الفترةالعودة إلي

إلى ذلك تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لقصف ليلي وسقوط عدد من 
القذائف على مناطق متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع 

ة وجبهة النصرة من جهة والجيش النظامي والفصائل الفلسطيني" داعش"مواجهات بين تنظيم 
الموالية له من جهة أخرى، تركزت على محوري أول اليرموك وشارع فلسطين بالقرب من ثانوية 
اليرموك للبنات، فيما عثر أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق على جثة متفحمة 
تعود لشخص مجهول، ووفق ناشطين فإن الشخص قد تم قتله وحرقه خالل األيام الماضية، 

 .ستطيعوا التعرف على شخصيته وذلك بسبب تفحم الجثةفيما لم ي

 
 في مخيم اليرموك جثة متفحمةالعثور على 

وفي سياق مختلف واصلت مؤسسة ثمار الخيرية عملها اإلغاثي وتقديم المساعدات الغذائية 
ألهالي مخيم اليرموك المحاصرين والنازحين إلى مناطق يلدا ببيال بيت سحم المجاورة للمخيم، 
كما تقوم بتوزيع مياه الشرب على سكان اليرموك المحاصرين، وذلك بسبب استمرار انقطاع 

 .يومًا على التوالي( 333)المياه عن جميع حارات ومنازل المخيم منذ 
وفي حلب نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ عودة التيار الكهربائي 

انقطاع دام حوالي األسبوع، ونوه المراسل أن انقطاع المياه  والمياه إلى مخيم النيرب، وذلك بعد
والتيار الكهربائي كان بسبب انخفاض ضغط الغاز في المحطة الحرارية مما أدى إلى توقفها 
عن العمل، وكذلك بسبب صعوبة وصول عمال الصيانة إلى تلك المحطة نتيجة تدهور 

 .األوضاع األمنية في المنطقة الواقعة بها المحطة
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عامًا من أبناء ( 71)في غضون ذلك أفرج األمن السوري، يوم أمس، عن الشاب أدهم الناجي 
الجدير بالذكر .مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقاله اثناء عودته من عمله في مدينة حلب لعدة أيام

 .أن الناجي يعاني من مشاكل في السمع والنطق

 
 الشاب أدهم الناجي

أثر تدهور األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم وباالنتقال إلى ريف دمشق 
كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين  02الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 

واآلخر، سلبًا على أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت 
 .حتى قبل اندالع األحداث في سوريةالبطالة وسوء في األوضاع المعيشية 

 
  5166/ أغسطس  -آب / 65فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 365222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 765622)• 
غاية يوليو ل" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 5222)

0276. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 35)أكثر من • 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك• 
يومًا على ( 333)لـ والماء  ،يوماً ( 433)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 116)

 .ضحية( 742)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يومًا على التوالي( 531)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 434)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 340)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• 

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين : مخيم خان الشيح• 

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


