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استمرار االعتقاالت هاجس و  األمن السوري يداهم مخيم العائدين بحمص"
 "يؤرق سكانه

      

 
 

 أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في ميدعا بريف دمشق 

 التحتية أهالي مخيم الحسينية يشتكون من سوء البنية 

  70% من مباني اليرموك %  04و من مباني مخيمات درعا وحندرات والسبينة مدمرة

 متضررة

  بمشاركة لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ورشة عمل لحماية األطفال في مخيم عين

 الحلوة
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 ضحايا

أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل " محمد جاسم حسين"قضى الالجئ الفلسطيني 
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في بلدة ميدعا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وهو من 

القيادة العامة  -أبناء مخيم الوافدين بريف دمشق، مع اإلشارة أن والده أحد كوادر الجبهة الشعبية 
 .التنظيم الموالي للنظام السوري في مخيم الوافدين

 
 آخر التطورات

م العائدين في حمص يعانون من تضييقات كبيرة تمارسها عناصر المفرزة التابعة يشكو أبناء مخي
لألمن السوري، حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت اعتقال وتفتيش وتدقيق لهويات المارة 
وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد، علمًا أن مجموعة 

 .تقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين في سجون النظام السوريمع( 681)العمل وثقت 
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وفي السياق أفاد مراسل مجموعة العمل، أن دوريات تابعة لجهاز األمن العسكري السوري داهمت 
أبو  -نزار محمد اللحام "مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص، وذلك العتقال الشاب

ومن ثم مداهمة منزل العائلة ومنازل أبنائه " أبو نزار اللحام"ملحمة ، حيث تمت مداهمة "محمد 
تفتيشها، لكن عملية البحث واالعتقال بائت بالفشل، والشاب في العقد و  والمؤلف من أربع طوابق

 .الرابع من العمر، من أهالي مدينة عكا في فلسطين

نيين في ريف دمشق المسؤولين أما في ريف دمشق ناشد أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطي
عن خدمات المخيم، بحل مشاكل الصرف الصحي التي تفاقمت بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
بسبب عدم قيام المحافظات والبلديات المسؤولة عن الحسينية بواجباتها الخدماتية، فيما يعاني 

أبناء المخيم من تراكم القمامة وركام 
في عدة  المنازل المتهدمة بفعل القصف

شوارع من المخيم، األمر الذي أدى إلى 
انتشار أعداد كبيرة من القوارض، في 

وشكل تهديدًا كبيرًا لحياة  ،أزقتهو  حاراته
األهالي ونشر األمراض بين السكان وزاد 
من معاناتهم، فيما عزى الكثير من أهالي 
المخيم، سبب كثرة الجرذان إلى تراكم 

وركام ،تالقمامة وانتشارها في الطرقا
تأخر و  المنازل المتهدمة بفعل القصف

البلدية والجهات المعنية بإزالتها، ما خلق 
 .النتشار الجرذان، على حد تعبيرهم” خصبة“بيئة 

وكان مخيم الحسينية قد شهد أعمال قصف بطائرات الميغ سقط على إثرها ضحايا وأحدثت دمارًا 
بعد قصفهم  3162-6-61ستهدفت مدنيين في كبيرًا في المنازل، كما حدث في المجزرة التي ا

بالطائرات، وشهد المخيم معارك عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات موالية من جهة 
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ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، قبل أن تتم سيطرة الجيش النظامي على المخيم 
 .3162-61-9بشكل كامل في 

يمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة على رقعة إلى ذلك يواصل النظام السوري استهداف مخ
البالد من شمالها إلى جنوبها، بالطائرات والدبابات والصواريخ والبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، 
مما خلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل عالوة على سقوط اآلالف من الضحايا والجرحى 

 .من الالجئين الفلسطينيين

من مباني مخيم درعا % 11محافظة درعا، تشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من ففي 
مدمرة بشكل كامل بفعل البراميل وغارات الطائرات السورية، ما أدى إلى نزوح اآلالف من 

 .الالجئين عن المخيم نحو المناطق المجاورة أو إلى خارج سورية

من مخيم السبينة % 81العيان إلى أن أكثر من وفي ريف العاصمة دمشق، تشير تقديرات شهود 
مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم 

 .المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم

تدميرًا  من مباني مخيم حندرات مدمرة% 11وفي شمال سورية، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
كاماًل وجزئيًا، بسبب إلقاء الصورايخ والبراميل المتفجرة عليه تحت ذريعة وجود مجموعات 

 .معارضة مسلحة

من مبانيه قد % 01أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، فتشير التقديرات إلى أن نحو 
المنطقة تضررت بشكل كلي أو جزئي وذلك بفعل آلة الحرب، حيث يؤكد شهود عيان بأن 

الواقعة في أول المخيم هي أكثر المناطق تضررًا كونها مناطق مواجهات بين النظام السوري 
 .ومجموعات المعارضة المسلحة

تجدر اإلشارة إلى أن المخيمات والتجمعات الفلسطينية األخرى قد تعرضت لسقوط البراميل 
في المنازل وسقوط ضحايا بينهم  المتفجرة وقذائف المدفعية والصواريخ مما خلفت دمارًا كبيراً 

 .األطفال والنساء
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تموز / 60وباالنتقال إلى لبنان شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بورشة عمل أقيمت يوم 
يوليو من الشهر الجاري في جمعية النبع بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان حول  –

 .حماية أطفال المخيم

رشة بعض القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها أطفال مخيم عين ناقش المجتمعون في الو 
الحلوة واألطفال الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى المخيم، كما تطرقوا للحديث عن المشاكل 

 .االجتماعية والصحية واألخالقية وسبل وآليات معالجتها

عائلة، من أصل  6011ين الحلوة يبلغ ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل مخيم ع
 .ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية 63حوالي 

 
 6172/ تموز ــ يوليو/ 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .3162يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
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كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 16.3)أكثر من  •
 .3162األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : يم اليرموكمخ •
يومًا ( 111)يومًا، والماء لـ ( 6681)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6631)

 .ضحية( 681)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 919)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 6616)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 821)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والعائدين في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


