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ناشطون يحملون الحكومة السورية مسؤولية عدم عودة سكان مخيم "
واعتقال الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم ..الحسينية إلى مخيمهم

 "العائدين بحمص واإلفراج عن آخر

 
 

  على  796مناطق في مخيم اليرموك في اليوم اشتباكات ليلية وقصف على عدة

 حصاره

  ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضاعف من المعاناة المتواصلة على أبناء مخيم النيرب
 في حلب

 فلسطينو سورية في لبنان يصعدون من خطواتهم االجتجاجية 

  "للتراجع عن قرارها الجائر بحق فلسطينيي سورية" األونروا"تدعو " ثابت 
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 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك ليل أمس قصفًا عنيفًا استهدف مناطق متفرقة منه، حيث طال القصف محيط 

محيط ثانوية اليرموك للبنات، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات واشتباكات ُوصفت و  ساحة الريجة
من األشد على محور شارع فلسطين بين الجيش السوري والمجموعات الموالية له و  باألعنف

بالسيطرة " داعش"، وجبهة النصرة من جهة أخرى، فيما يستمر تنظيم الدولة "داعش"جهة، وتنظيم 
 .من المخيم بالتعاون مع النصرة وبعض الكتائب المسلحة في المخيم% 07على حوالي 

أما من الجانب المعيشي فال زالت أزمة النفايات تؤرق من تبقى من سكان المخيم فيه، وذلك 
رار توقف عمل المؤسسات اإلغاثية والمدنية في المخيم وانسحابها نحو يلدا بعد بسبب استم

 .، واستمرار انقطاع المياه عن أزقة وشوارع المخيم منذ أشهر عديدة"داعش"اقتحام
ومن جهة أخرى حمل عدد من الناشطين من أبناء مخيم الحسينية المسؤولين السوريين 

ولية عن عدم عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وأكد والمسؤولين عن ملف المصالحة، المسؤ 
الناشطون أنه ورغم عشرات المناشدات والنداءات التي أطلقها وجهاء وأهالي مخيم الحسينية، 
للتحرك الجدي والتوسط لدى الحكومة السورية من أجل السماح لهم بالرجوع إلى ممتلكاتهم 

ع األمني في المخيم والمناطق المجاورة له، إال ومنازلهم التي اضطروا لتركها جراء تدهور الوض
أن تلك المناشدات تكسرت على أعتاب اللقاءات والوعود الواهية والمماطالت التي يطلقها 
المسؤولون عن ملف المصالحة بقرب عودة األهالي للحسينية بين الحين واآلخر، وليس آخرها 

المصالحة الوطنية مع لجنة المصالحة  االجتماع الذي ُعقد يوم أمس بين وزير الدولة لشؤون
الوطنية في الحسينية بريف دمشق بحضور علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة لمؤسسة 

الفلسطينيين العرب، وعزيز حسين المدير اإلداري في منظمة األونروا، ولينا مرعي  الالجئين
ليات وأفكار حول عودة أهالي ، والذي تم خالله طرح آ"مدير منطقة دمشق في منظمة األونروا 

الحسينية إلى مخيمهم، وشدد الناشطون على أن وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية 
بالعودة إلى بيوتهم خالل األشهر  ،كان قد وعد سكان مخيم الحسينية خالل مقابلة تلفزيونية

امس ولم يعد أحد إلى نحن اآلن في الشهر الخ" ، وأضاف الناشطون 2015الثالثة األولى من 
 ".المخيم

يشار أن الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الفلسطينية الموالية له يحكمون سيطرتهم على 
، حيث تقوم حواجزهم بإغالق 3772أكتوبر  -تشرين األول 70المخيم ومنطقة الحسينية منذ يوم 

 .مداخل المخيم ومنع أهله من العودة إليه
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واق في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ارتفاعًا ملحوظًا في غضون ذلك شهدت األس
الخضار والفواكه، وذلك بعد االشتباكات التي حصلت على جبهات عزيزة و  بأسعار المواد الغذائية

 .والشيخ لطفي والشيخ سعيد، مما أدى إلى إغالق طريق خناصر الحيوي لمدينة حلب
المحروقات خاصة مادة الديزل الضرورية لعمل المولدات إلى ذلك يشكو أبناء المخيم من شح 

 ،الكهربائية، والتي دفعت األهالي لشراء الكهرباء من أصحابها بعد االنقطاع المتكرر للكهرباء
 .دوالر 07كما يعاني سكان مخيم النيرب من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الذي وصل لحوالي 

 
 األسواق في مخيم النيرب

إلى حمص فقد قام األمن السوري باعتقال الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين وباالنتقال 
في نهاية العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية الزيب في " لؤي حسين محمود "ا:بحمص هم

سليمان "أيار الجاري، و –مايو / 37فلسطين، وذلك أثناء عودته من مدينة طرطوس يوم 
من أهالي مدينة صفد في فلسطين الذي اعتقل يوم  ،العقد الثالث من العمرفي نهاية " الشبطي

 (بابا عمرو ) ،علمًا أنه قضى عامين في السجون السورية بسبب ذهابه إلى حي 71/0/3770
 .بحمص لإلطمئنان عن منزله

من أبناء مخيم العائدين " عبدو غنام" إلى ذلك أفرجت األجهزة االمنية السورية عن الشاب
مص، بعد يومين من إعتقاله وهو في منتصف العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية طيرة بح

 .حيفا في فلسطين
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 لبنان
تأتي هذه الخطوة في " منع موظفو األونروا من الدخول والخروج من مخيمات الشمال في لبنان"

قرار األونروا سياق الخطوات التصعيدية التي هدد فلسطينيو سورية باتخاذها، كرد فعل على 
األخير بتوقيف مساعداتها النقدية الشهرية لبدل اإليواء المقدمة لهم، فيما ال تزال حالة من الغليان 
والغضب تسود بين الالجئين الفلسطينيين السوريين، الذين شددوا على أنهم سيستمرون في 

اراتها المجحفة عن قر  (األونروا)حراكهم السلمي حتى تتراجع وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
بحقهم، وتأمين حياة كريمة لهم لحين عودتهم إلى مخيماتهم في سورية، أو إلى وطنهم فلسطين، 
وفي إطار التصعيد ضد قرار األونروا شهدت عدة مناطق لبنانية والمخيمات الفلسطينية فعاليات 

باتها أمام الالجئين القيام بواجو  طالبوها بالعدول عنهو  واعتصامات ندد منظموها بقرار األونروا
 .الفلسطينيين عمومًا والقادمين من سورية خصوصاً 

 
 ضد قرارات األونروااعتصام في مخيم البداوي 

عن استيائها الشديد من السياسة التي تنتهجها " ثابت"لحق العودة " ثابت"وبدورها عبرت منظمة 
طويلة؛ وذلك بتقليص الخدمات منذ مدة " األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

المقّدمة لالجئين الفلسطينيين والتهرب من مسؤولياتها تجاههم؛ وخصوصًا قرارها األخير بحق 
فلسطينيي سورية في لبنان واإلعالن عن وقف المساعدات المقدمة منها كبدل إيواء والبالغة 

 .3770يوليو / تموزألف عائلة، ابتداء من أول  73للعائلة والتي تستفيد منها  (777$)
والعمل الجاد على زيادة نسبة  ،إلى إلغاء هذا القرار فوراً " األونروا"وكالة " كما دعا البيان 

المساعدات المقدمة لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان وتوفير كل الخدمات اإلنسانية 
ومؤسسات األمم المتحدة أسوة  وتوفير الحماية القانونية لهم بالتنسيق مع سلطات الدولة اللبنانية

 .بالالجئين السوريين
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 5102/ مايو ــ أيار / 52الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى
الجئًا في األردن  (016،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (111،)الجئًا في لبنان،  (20311)و
 .3770لغاية فبراير " األونروا"

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (51933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا  (393)و (013)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .ن السوريةتحت التعذيب في السجو 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا  (521)يومًا، والماء لـ  (1،1)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (91،)

 .ضحية (،01)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي (210)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (229)
أيام بعد سيطرة مجموعات  (1،0)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .عليه المعارضة
 .من مبانيه %(11)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه (414)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


