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رغم النداءات والمناشدات المتكررة الجيش النظامي ما يزال يمنع عودة "
 "3102أهالي مخيم الحسينية إلى منازلهم منذ أكتوبر 

 
 
  "العائدين بحماة قضوا " ضحية من أبناء مخيم 22مجموعة العمل توثق أسماء

 .منذ بداية األحداث في سورية

 اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم حندرات. 

  فقدان المواد الغذائية من أسواق اليرموك نتيجة توقف األونروا عن توزيع
 .السلل الغذائية وإغالق حاجز بيت سحم

 الثانية  الفعاليات المدنية داخل مخيم اليرموك تحيي الذكرىو المؤسسات اإلغاثية
 .لنكبته

 ( يوماً على انقطاع المياه عن منازله.242مخيم درعا ) 

 .الهدوء يسود مخيم العائدين بحماة والبطالة تنتشر بين أبناءه 

 .االكتظاظ ونقص الخدمات من أبرز ما يعانيه سكان مخيم خان دنون 

 جئين السلطات اللبنانية تستمر باتخاذ القرارات التي من شأنها التضيق على الال
 الفلسطينيين والسوريين القادمين من سورية.
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 احصائيات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء مخيم العائدين بمدينة 

برصاص قناص، فيما  6" ضحية بينهم 22حماة الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ "
جراء خطفهم ومن  2تحت التعذيب، و 2ارة مفخخة، نتيجة تفجير سي 3بطلق ناري، و 6قضى 

 ثم قتلهم، في حين أعدم الجئ من أبناء المخيم ميدانيًا.

 
 مخيم العائدين بحماة

 آخر التطورات
بالرغم من النداءات والمناشدات المتكررة التي أطلقها أهالي ووجهاء وبعض الناشطين من مخيم 

ومنازلهم، إال أن الجيش النظامي ومجموعات فلسطينية موالية له الحسينية للعودة إلى ممتلكاتهم 
أكتوبر  -تشرين األول 71ال يزالون يمنعون أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم منذ يوم 

القيادة العامة وفتح  –، حيث تقوم حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 2173
اخل المخيم ومنع أهله من العودة إليه، في حين يعاني االنتفاضة وجبهة النضال، بإغالق مد

األهالي من أوضاع معيشية قاسية حيث توزعوا على المناطق المجاورة واضطروا إلى استئجار 
 منازل بمبالغ مرتفعة، مما زاد من األعباء االقتصادية الملقاة على كاهلهم.

ومن جهة أخرى اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب 
بين مجموعات محسوبة على المعارضة السورية والجيش النظامي أسفرت عن وقوع خسائر 
بشرية في صفوف الطرفين، تزامن ذلك مع قصف عنيف ومكثف من الطيران الجوي والمدفعي 

ق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، هذا ويشهد مخيم حندرات على منطقة حندرات والمناط
والمناطق المحيطة به مواجهات وعمليات عسكرية عنيفة، في وقت يستمر سقوط ضحايا يوميًا، 
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حيث وثقت مجموعة العمل من أجل فلسسطنيي سوريا أعداد الضحايا في مخيم حندرات منذ بدء 
 شخصًا. 33بنحو  2177األزمة في آذار 

ما في جنوب العاصمة السورية دمشق فقد أدى إغالق حاجز بيت سحم وعدم السماح بإدخال أ
المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك وتوقف وكالة "األونروا" األسبوع المنصرم عن توزيع المساعدات 
الغذائية على األهالي جراء اإلشتباكات التي اندلعت بين المجموعات المحسوبة على المعارضة 

إلى فقدان  ،مسلحة من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية )القيادة العامة( من جهة أخرىال
المواد الغذائية من أسواق اليرموك وغالء أسعارها بشكل كبير مما فاقم من أزمة سكانه الذين 

على التوالي كما يشتكون من انقطاع المياه عن جميع أرجاء  631يرزحون تحت الحصار لليوم 
 .يوماً  677يم منذ أكثر من ثالثة أشهر، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ المخ

الفعاليات المدنية داخل المخيم اعتصامًا أمام مركز دعم و  إلى ذلك نظمت المؤسسات اإلغاثية
الشباب في شارع المدارس وذلك إحياء للذكرى الثانية لنكبة مخيم اليرموك ومجزرة مسجد عبد 

 211ني التي قام بها طيران الجيش السوري قبل عامين أدت الستشهاد أكثر من القادر الحسي
 .مدني وتشريد أهالي مخيم اليرموك

 
 في مخيم اليرموك أمام مركز دعم الشباباإلعتصام 

وبدورها أحيت كشافة جنين الذكرى الثانية لنكبة اليرموك وذلك بخروجهم بمسيرة جابت حارات 
فيها بفك الحصار عن اليرموك وعودة األهالي إليه وتحييده عن الحرب وأزقة المخيم، طالبوا 

 .الدائرة في سورية
في غضون ذلك دخل انقطاع المياه عن منازل مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 

( على التوالي حيث اضطر األهالي إلى االستعانة باآلبار االرتوازية لتعويض بعض 231يومه )
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جاتهم للمياه، يترافق ذلك مع أزمة حادة بالخدمات الطبية يعاني منها األهالي وذلك النقص في حا
%( من منازل المخيم قد 11بسبب النقص الكبير في الكوادر والمواد الطبية، يذكر أن ما يقارب )

 تضررت بشكل كبير وذلك اثر استهداف المخيم بشكل متكرر بالبراميل والقذائف.
هدوء أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، حيث يعد المخيم فيما تسود حالة من ال

من المخيمات الهادئة نسبيًا مقارنة مع باقي المخيمات الفلسطينية التي شهدت أعمال قصف 
وحصار مستمرة، إال أن ذلك لم يمنع البطالة من االنتشار في صفوف شباب المخيم حيث فقد 

األمني في محيط المخيم مما ضاعف من األزمات االقتصادية التي معظمهم عمله بسبب التوتر 
 يعاني منها األهالي هناك.

وفي السياق عينه يعاني أهالي مخيم خان دنون من اكتظاظ المخيم بالسكان حيث يستقبل المخيم 
المئات من األسر التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار مما انعكس بشكل كبير 

المنازل التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مما دفع العديد من العائالت إلى التشارك في  على إيجارات
منزل واحد، إلى ذلك يعاني سكان المخيم من نقص بالخدمات األساسية حيث كان المخيم يعاني 

 أساسًا من نقص بالخدمات العامة من صحة وطبابة ومواصالت.
 

 لبنان
القرارات التي من شأنها التضيق على الالجئين الفلسطينيين تستمر السلطات اللبنانية باتخاذ 

والسوريين القادمين من سورية، حيث اتخذت بعض البلديات قرارات تحد من حركة الالجئين 
المقيمين فيها حيث منعت بعضها التجوال عليهم بعد الساعة السابعة مساًء كما أصدر بعضها 

ات من اللبنانيين المنازل ألكثر من عائلة قادمة من اآلخر قرارات تمنع أن يؤجر أصحاب العقار 
سورية، ويذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد اتخذت قرارات تحد من دخول الالجئين القادمين 

 .من سورية إليها
 

 كانون األول الجاري -ديسمبر 01المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
 الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  : استمرار حصارمخيم اليرموك

يومًا على  011يومًا، والماء لـ  100على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  021
 ضحية. 001التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية :
 يوم على التوالي. 223
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 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة :
 يوم على التوالي. 213

 يومًا بعد سيطرة مجموعات  113: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات
 المعارضة عليه.

 م وغياب تام للخدمات األساسية يومًا النقطاع المياه عن المخي 321: حوالي مخيم درعا
 داخله.

 استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح :
 خان الشيح". -طريق "زاكية

 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون : 
 الوضع هادئ نسبيًا مع  ي حمص وحماة:العائدين فو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


