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حملة تفتيش تستهدف مخيم العائدين بحمص، والجيش السوري يمنع "
 "أهالي مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى منازلهم

 
 
 

 سبعة أيام على توقيع اتفاق تحييد مخيم اليرموك وحتى اآلن الجديد. 

 عدد من شباب مخيم خان الشيح بقصف على بلدة قطناإصابة . 

 قانونية واقتصادية تواجه فلسطينيي سورية في لبنانأزمات . 

 
 
 

 مخيم العائدين بحمص
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 خر التطوراتآ
عناصر من األمن السوري يقومون بحممة تفتيش في مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين في 

حمص، حيث قام العناصر باقتحام بعض المحال التجارية المغمقة وتفتيشيا تفتيشًا دقيقًا، كما قام 
العناصر بتفتيش السيارات وطمب البطاقات الشخصية لممارين مما تسبب بانتشار حالة من اليمع 
في صفوف األىالي، إلى ذلك يعاني أىالي المخيم من انتشار البطالة إضافة إلى غالء المعيشة 
وارتفاع أسعار المواد التموينية، أما في ريف دمشق فقد وردت أنباء عن إصابة عدد من أبناء 

مخيم خان الشيح إثر قصف استيدف بمدة قطنا وذلك أثناء محاولتيم جمب المياه ألىالي المخيم، 
وعمى صعيد آخر ال يزال أىالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعون من العودة إلى منازليم 

وذلك من قبل حواجز الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية لو، حيث يتم منعيم 
من العودة إلى منازليم دون أسباب واضحة حيث يسيطر الجيش السوري النظامي بشكل كامل 
عمى تمك المخيمات، وذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي وبعض الفصائل 
الفمسطينية الموالية لو من جية، وبين مجموعات من الجيش الحر من جية أخرى حيث انتيت 
تمك االشتباكات بفرض الجيش النظامي ليسطرتو بشكل كامل عمى مخيم الحسينية منذ أكتوبر 

، فيما تستمر الفعاليات الداعية إلى عودة أبناء 2013، وعمى مخيم السبينة منذ نوفمبر 2013
المخيمين إلى منازليم، ويذكر أن أىالي المخيمين قد توزعوا عمى المخيمات والبمدات المجاورة 
مما أضاف عمييم المزيد من األعباء االقتصادية خاصة مع ارتفاع إيجارات المنازل وانتشار 

. البطالة
وأما في دمشق فال يزال أىالي مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق ينتظرون السماح ليم 
بالعودة إلى منازليم، حيث مّرت سبعة أيام عمى توقيع اتفاق تحييد المخيم بين السمطات السورية 

 وعدد من ممثمي اليئيات اإلغاثية واألىمية والكتائب ،ممثمة برئيس فرع مخابرات فمسطين
المسمحة داخل المخيم، في حين يشتكي األىالي من تباطؤ تنفيذ بنود االتفاق وسط حالة من 

الترقب والقمق عمى مصير االتفاق خوفًا من أن يكون مصيره مشابيًا لالتفاقات التي وقعت في 
 .أشير سابقة
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  مخيم اليرموكعند مداخل يتجمع األهال

 
 لبنان

يعاني الالجئون الفمسطينيون السوريون في لبنان من أزمات مركبة، من أبرز وجوىيا األزمات 
القانونية واالقتصادية، حيث تتخذ السمطات المبنانية اجراءات مشددة بحقيم خاصة فيما يتعمق 
مكانية تمديد إقاماتيم، األمر الذي أدى لتشتيت  بالقيود التي فرضت عمى دخوليم إلى لبنان وا 

العديد من العائالت حيث ال يستطيع عدد من أفرادىا المتواجدين في سورية من المحاق بعائالتيم 
في لبنان بسبب تمك اإلجراءات، أما من الجانب االقتصادي فتعاني العائالت من غالء المعيشة 
يجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة الالجئين عمى العمل في لبنان  بشكل عام وا 

 .وذلك لعدة أسباب من بينيا الوضع القانوني وانتشار البطالة
 

 لجان عمل أهلي
تواصل صيدلية ىيئة فمسطين الخيرية عمميا في تقديم األدوية المجانية لممرضى من أىالي مخيم 
اليرموك المحاصرين منذ حوالي العام، وذلك لمتخفيف من آالميم ومعاناتيم، كما تستمر الييئة 

 .بتقديم العديد من الخدمات لألىالي منيا الصحية واإلغاثية والخدمية
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 هالي مخيم اليرموكألتقديم األدوية المجانية 


