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األمن السوري يعتقل ثالث نساء فلسطينيات مع أطفالهن بعد فشلهم "
 "دخول األراضي التركية

      

 
 

 قصف يستهدف محيط مخيم النيرب بحلب 

 واالعتقال سكان مخيم الرمل في الالذقية يشتكون من استمرار حمالت الدهم 

  أزمات اقتصادية متفاقمة تعاني منها العائالت الفلسطينية النازحة إلى المناطق الشرقية من

 دمشق

 الفلسطينيون العائدون من سورية إلى غزة يواجهون صعوبات معيشية غاية في القسوة 
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 آخر التطورات

نقل مراسل مجموعة العمل في مدينة حماة 
باعتقال ثالث نساء نبأ قيام األمن السوري 

 ،من أهالي مخيم اليرموك مع أطفالهن
وذلك أثناء عودتهم من الحدود التركية 
السورية بعد فشلهم بدخول تركيا رغم 
محاوالتهم الكثيرة التي امتدت على نحو 

يذكر أن االعتقال تم عند .يوما  ( 02)
 .تتعلق بالمعتقالتحاجز األمن السياسي في حماة، ولم يتم اإلعالن عن األسماء ألسباب 

في غضون ذلك تعرض محيط مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، للقصف بقذائف 
وأخرى عند مدخل ( حاليا  تم تحويله إلى مشفى)الهاون، حيث سقطت قذيفة خلف المركز الثقافي 

 .المخيم عند القوس والثالثة سقط على أرض زراعية، فيما اقتصرت األضرار على الماديات
يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية 
الموالية له، ويعد من المناطق االستراتيجية في مدينة حلب وذلك لمجاورته لمطاري النيرب 

 .المدني والعسكري 

عتقال التي ومن جهة أخرى يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت الدهم واال
حيث  ،تزيد من معاناة سكانهو  تقوم بها األجهزة االمنية السورية بين الحين واآلخر لمنازل المخيم

تقوم المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام السوري بمداهمة بيوتهم والسيطرة على بعضها 
ورية من أجل واتخاذها مقرات لها، كما يعاني شباب المخيم من مالحقة األجهزة األمنية الس

 الخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني، مما اضطر العديد منهم للهروب خارج البالد،
يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم االقتصادية حيث و 

 .نازلإضافة إلى غالء إيجارات الم ،يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية
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وفي السياق تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف 

دويلعة شرقي العاصمة دمشق، من أزمات اقتصادية و  والحصار إلى مناطق الدخانية، والكباس
متفاقمة، بسبب انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل االرتفاع 
الكبير في إجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل 
في تلك البلدات على األهالي، ومن جانبهم طالب األهالي وكالة األونروا ومنظمة التحرير 
 والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم التي نزحوا

 .عنها مثل الحسينية والسبينة ومخيم اليرموك

للنزوح  20/9/0222ُيذكر أن عدد كبير من العائالت الفلسطينية في تلك المنطقة اضطروا يوم 
عنها من جديد عقب اقتحام مقاتلين معارضين لمنطقة الدخانية وسيطرتهم على أحياء قريبة من 

 .جرمانا وعين ترما والكباس

يواجه الالجئون الفلسطينيون العائدون إلى غزة صعوبات معيشية غاية في وباإلنتقال إلى غزة 
القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، 
باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها 

بها الحرب الصهيونية األخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ  قطاع غزة، والتي تسببت
عدة سنوات، فيما اشتكت العائالت مما وصفته بالتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل 

 .ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية" األونروا"وكالة 
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وقت سابق الحكومة ومنظمة  وكان الالجئون الفلسطينيون السوريون في قطاع غزة طالبوا في
التحرير والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها في حماية الالجئين من الدول 
العربية وتلبية حاجاتهم اإلنسانية األساسية والعمل على صرف مستحقاتهم المالية المقررة من 

 .6/2/0222مجلس الوزراء بتاريخ 

الفلسطينية السورية كانت قد عادت إلى قطاع غزة بعد وصولها إلى يذكر أن المئات من العوائل 
 .مصر منذ أكثر من عامين

 
 7102/ نيسان ــ ابريل/ 72/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .0222يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000) •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 22.0)أكثر من  •

 .0222األول 
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مي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظا: مخيم اليرموك •
يوما  ( 292)يوما ، والماء لـ ( 2221)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2222)

 .ضحية( 216)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 922)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2290)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 22)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)حوالي : مخيم درعا •
ا  مع الوضع هادئ نسبي: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


