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 هم الحسينية مخيم إلى بالعودة النظام لهم سمح من: ناشطون "

 "فقط عليه المحسوبين عائالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -أحد منشورات صفحة موالية للنظام تذكر الفئات المسموح لها بالعودة إلى منازلها  -

 .الشيح خان مخيم أطراف على الهاون وقذائف المتفجرة بالبراميل ليلي قصف •
 .بحمص العائدين مخيم منازل من عددا   تداهم السوري النظام قوات •
 .بحماة العائدين مخيم سكان من فلسطينية مسنة اعتقال •
 .درعا في وآخر حلب في الجئ يعتقل السوري األمن •
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  التطورات آخر
 الجيش حواجز لهم سمحت من أن سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة ناشطون أفاد

 عائالت فقط هم دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الحسينية مخيم إلى بالعودة النظامي
 أي عودة تتم لم األهالي بقية أما والحزبيين، األمنية، اللجان في عناصر من عليه المحسوبين

 .اآلن حتى منهم
 محاولتهم أثناء الشبان بعض باعتقال الحاجز عناصر قيام عن أنباء ورود ظل في ذلك يأتي

 الناشطين منازل من العديد فّجر قد كان النظامي الجيش أن بالذكر الجدير مخيمهم، إلى العودة
 المخيم في حماس لحركة السابق المسؤول منزل منها المخيم داخل واإلعالميين اإلغاثيين

 (.زغموت محمود)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد المخيم على سيطرت قد كانت له موالية فلسطينية ومجموعات النظامي الجيش أن يشار
 قد حواجزهم أن إال المسلحة، السورية المعارضة مجموعات وبين بينها دارت عنيفة اشتباكات

 .يوما  ( 655) من ألكثر المخيم أهالي عودة منعت
 

 لقصف السبت -الجمعة ليل له، المجاورة والمزارع الشيح خان مخيم أطراف تعرضت ذلك إلى
 على متفجرة براميل أربعة السورية الطائرات ألقت حيث الهاون، قذائف و المتفجرة بالبراميل ليلي

 أما مدنيين، خمسة إصابة عن أسفر مما الرضا شارع على منها اثنان سقط المخيم، أطراف
 .الماديات على أضرارهما اقتصرت حيث المختلطة الثانوية شارع استهدفا فقد اآلخرين البرميلين
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 بقذائف عنيف لقصف المتفجرة البراميل سقوط بعد تعرضا ومحيطه المخيم أن مراسلنا أفادو  

 داخل إلى والنزوح منازلهم لترك المختلطة الثانوية منطقة في األهالي أجبر الذي األمر الهاون،
 .المخيم

 
 األمن مداهمة نبأ العائدين مخيم في العمل مجموعة مراسل نقل حيث حمص إلى وباالنتقال

 الالجئ بناء بمداهمة قاموا األمن عناصر أن المراسل وأوضح المخيم، منازل لبعض ريالسو 
 مداهمة تمت كما المداهمة، تلك وراء الكامنة األسباب معرفة دون" دغيم وحيد أبو" الفلسطيني

 بيت مداهمة بعد أشخاص ثالثة النظام قوات اعتقلت فيما القدس، شارع في القدسي آل منزل
 مداهمة تمت ذلك إلى إضافة بيسان، مشفى غربي" الخطيب جهاد محمد" الفلسطيني الالجئ
 ".يافا" شارع منتصف في" الكردي أحمد إياد" منزل

 
 مخيم أبناء من" دغيم وحيد عبد" الشاب السوري األمن اعتقل نبأ مراسلنا أكد عينه السياق وفي

 إلى حمص من عائلته و هو سفره أثناء وذلك الماضي، يوليو – تموز/ 3 يوم بحمص العائدين
 .فلسطين في ترشيحا قرية أهالي من العمر، من الثالث العقد في أنه علما   دمشق،

 
 لمخيمهم بحمص العائدين مخيم شباب ترك ظاهرة األخيرة اآلونة في تنامت ذلك غضون في

 بين السوري األمن بها يقوم التي والدهم االعتقال حمالت من خوفا   التركية األراضي إلى واللجوء
 عدد اعتقال 2015 عام من األولى الستة األشهر في ُسجل فقد المخيم، لمنازل واآلخر الحين
 اللجوء أو أخرى مناطق إلى واالنتقال المخيم عن النزوح إلى دفعهم مما المخيم، شباب من كبير
 .أوروبا إلى ومنها تركيا إلى
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 مسبوق، وغير مكثف أمني تشديد تحت النظامي الجيش عليه يسيطر الذي المخيم يعيش فيما
 قامت ذلك على ُتدلل حادثة ففي كبير، سجن أو معتقل في بأنهم يشعرون باتوا سكانه أن حتى

 بين يفصل حديدي سور وتركيب ببناء ، 2015/  يونيو – حزيران/ 21 يوم السورية، السلطات
 مما. الجانبين بين خدمية ممرات أي دون له، المجاورة واألحياء حمص في العائدين مخيم أحياء

 .المعيشية أوضاعهم على سلبا   وانعكس االقتصادية معاناتهم من ضاعف
 

 بإجراء المنصرم مايو – أيار/ 1 يوم قاموا المخيم أول السورية األمنية المفرزة عناصر أن يذكر
حصاء مسح عمليات  مخيم سكان لجميع تفصيلي وبشكل المخيم قاطني عن المعلومات وجمع وا 

 النازحين أو المخيم أبناء منهم سواء السكان، جميع اإلحصاء عمليات شملت العائدين،حيث
 أن البيوت ماّلك األمن عناصر طالب فيما وفلسطينيين، سوريين من المخيم في والمستأجرين

 .بيوتهم في يستضيفونهم الذين النازحين أو ألقاربهم إجار عقود يكتبوا
 
 الفلسطينية المسنة السوري، للنظام التابع( الدولة كازية) حاجز عناصر اعتقل فقد حماة في أما
 مخيم إلى حمص في العائدين مخيم من عودتها أثناء الجمعة أمس أول وذلك ،"فارس العبد إم"

 قرية أهالي من العمر، من السابع العقد في أنها بالذكر الجدير سكنها، مكان حماة في العائدين
 .فلسطين في الشجرة

 
 ناصر محمد" الفلسطيني الالجئ اعتقال على أمس، يوم السوري، األمن أقدم مشابه موضوع وفي
 .المخيم داخل التجاري محله أمام من وذلك بحلب، النيرب مخيم أبناء من( عاما   25" )جّمال
 سكان من" البيطاري علي" الالجئ باعتقال اللجاة، منطقة في السوري األمن عناصر قام فيما
 .السوري الشمال إلى توجهه أثناء وذلك طفس، قرية
 

 اللجاة منطقة في فلسطينيين الجئين فيها يعتقل التي األولى الحالة ليست أنها بالذكر الجدير
 السوري الشمال إلى للوصول الجنوبية المنطقة ألبناء الوحيد الممر تعتبر والتي سورية جنوب

 .مشابهة اعتقاالت عن أنباء أيام قبل وردت حيث ، بالبادية التصالها
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 2015/  أغسطس - آب/ 22 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 لبنان، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •
 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000)

2015. 
 .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوما  ( 341) لـ والماء يوما ،( 851) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 781)

 .ضحية( 180) الحصار ضحايا عدد التوالي،
( 643) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  
 مجموعات سيطرة بعد يوما  ( 844) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من%( 70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 488) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار
  

 


