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األمن السوري ينفذ عملية دهم واسعة لمخيم العائدين بحمص وسط "
 "اشتباكات وتوتر شديدين

 
 

 
 
 

 

 اشتباكات ليلية شهدها مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

  النطالقتها( 64)في مخيم اليرموك تحيي الذكرى " الديمقراطيةالجبهة. 

 ارتفاع األسعار والبطالة تفاقم من معاناة أهالي مخيم النيرب في حلب. 

 حملة الوفاء األوروبية تفتتح مركز إيواء لالجئين الفلسطينيين في تركيا. 

 الهيئات األهلية في مخيم اليرموك تستمر بتقديم خدماتها للمحاصرين. 
 

 
 
 
 

 العائدين بحمصمخيم 
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 وراتطآخر الت
شهد مخيم العائدين بحمص، حملة أمنية واسعة نفذها العشرات من عناصر األمن السوري، يوم 
أمس، بدأت بتبادل إلطالق النار بين األمن السوري وعدد من الشبان المسلحين غربي مشفى 

 .، ترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات لقذائف هاون استهدف المخيم ومحيطه"بيسان"
أن االشتباكات وقعت بعد محاولة دوريات األمن السوري مداهمة منزل "ومن جانبه أفاد مراسلنا 

الملقب أبو دمحم، علمًا أنه من الشباب الذين تمت تسوية أوضاعهم " وسام السيد "الشاب المطلوب 
شود أمنية تواجد ح"، مشيرًا إلى "مع األجهزة األمنية السورية بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية

سورية في المحيط الغربي للمخيم، ترافق ذلك مع اعتالء عدد من القناصة وعناصر األمن، 
 ."ألسطح الغرف في المدينة الجامعة المالصقة للمخيم

فيما أدت تلك الحملة إلى أثارة حالة من الهلع في صفوف األهالي الذين سارعوا إلى احضار 
والبقاء في منازلهم خشية تعرضهم إلطالق نار أو  أبنائهم من المدارس، وا غالق محالهم،

 .االعتقال
 .معتقاًل من أبناء مخيم العائدين في حمص 321يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

أما في دمشق، فقد اندلعت ليل أمس، اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بدمشق، عند محور 
المجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة شارع فلسطين وشارع الثالثين بين الجيش السوري و 

تزامنت مع سقوط عدة قذائف مدفعية على شارع  ،ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى 
 .وشارع راما دون وقوع اصابات في صفوف المدنيين 13ال

( 64)، في مخيم اليرموك، الذكرى "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"وفي سياق آخر أحيت 
طالقتها، حيث أقامت مهرجانًا خطابيًا حضره عدد من ممثلي الفصائل في مخيم اليرموك الن

  .باإلضافة إلى عدد من األهالي
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القيادة  -إلى ذلك اليزال مخيم اليرموك في محاصرًا من قبل الجيش السوري والجبهة الشعبية 
في صفوف الالجئين  ضحية( 341)على التوالي، والذي أدى إلى وقوع ( 895)العامة لليوم 

 .بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية
أما في حلب فتتركز معاناة أهالي مخيم النيرب على الجانب االقتصادي، حيث يعاني األهالي  

من غالء المواد التموينية، وشح المحروقات، باإلضافة إلى االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، 
اء من أصحاب المولدات الخاصة، فيما تزداد معاناة األهالي مما دفع األهالي إلى شراء الكهرب

مع تدني درجات الحرارة خاصة مع فقدان مادتي الغاز والمازوت، مما اضطرهم إلى استخدام 
، فيما $233الحطب وبقايا األشجار في التدفئة، ويذكر أن سعر الطن الواحد من الحطب قد بلغ 

 .$83وصل سعر أنبوبة الغاز إن وجدت حوالي 
إلى ذلك يشهد المخيم حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب تدهور الوضع األمني في المناطق 
المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى جانب الجيش السوري ما جعله عرضة 
للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه أدت إلى تسجيل عدد من الضحايا 

 .ناء المخيموالجرحى من أب
لإليواء " الوفاء"وباالنتقال إلى تركيا حيث افتتحت حملة الوفاء األوروبية، صباح األمس، مركز 

المؤقت لالجئين الفلسطينيين جنوبي تركيا، وأشارت الحملة أن هدفها من إقامة المركز، هو 
عون تدبر أمورهم محاولة تأمين سكن مؤقت الستقبال الالجئين النازحين حديثًا وذلك ريثما يستطي

 .وتحديد وجهتهم
ويذكر أن اقتتاح المركز جاء خالل وصول قافلة الوفاء األوروبية إلى تركيا منذ ثالثة أيام، حيث 
قام المشرفون على الحملة بجوالت ميدانية شملت العديد من مدن وبلدات الجنوب التركي، حيث 

 .نازحة هناكوزعت القافلة بعض مساعداتها اإلغاثية على العائالت ال
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يشار أنه ال توجد حتى اآلن إحصاءات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين في تركيا، إال أن 
 .آالف الجئ فلسطينيي( 8)و ( 1)التقديرات تشير أن األعداد تتراوح بين 

 
  لجان عمل أهلي

الفلسطينيين في إطار سعيها للحد من معاناة األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك لالجئين 
وجبة غذائية على بعض العائالت ( 93)بدمشق، قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حوالي 

 .داخل المخيم

 
 غذائية في مخيم اليرموك اتهيئة فلسطين الخيرية توزع وجب

 
إلى ذلك قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، صباح اليوم، بتكريم عدد من طالب 

في مخيم اليرموك، وذلك في إطار جهودها التخفيف من الضغوط النفسية الملقاة روضة األمل 
 .على األطفال المحاصرين داخل المخيم

 
 4102شباط -فبراير  42احصائيات وأرقام حتى 

  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 43922)ما ال يقل عن
 .األخيرة

 (2662)  فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية. 
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 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ ( 835)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 295)لليوم 

 .ضحية( 083)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 085)
 (80)  الجئًا ( 016853)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم

الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 86111)الجئًا في لبنان، ( 206211)في األردن و
 .2338لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 211)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة
 .أيام على التوالي( 289)

 ة مجموعات أيام بعد سيطر ( 830)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 202)حوالي  :مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
 ت الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقا :مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


