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 والفصائل الفمسطينية  النظاميأكثر من تسعة أشهر والجيش السوري"
الموالية له يمنعان أهالي مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى 

 "منازلهم

 
 
 

 فلسطينيو سورية في تركيا ولبنان يتضامنون مع أهل مدينة القدس. 

 قصف على محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرموك بدمشق. 

 أزمات معيشية واقتصادية في مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين بالالذقية. 

 

 مخيم الحسينية
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 آخر التطورات
 وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيمي  النظامييستمر الجيش السوري

الحسينية والسبينة من العودة إلى منازلهم بالرغم من سيطرتهما عمى المخيمين بشكل كامل حيث 
، وذلك 2013، وعمى مخيم السبينة منذ نوفمبر 2013يسيطران عمى مخيم الحسينية منذ أكتوبر 

بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بينهما وبين مجموعات من الجيش الحر، فيما يطالب األهالي 
بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم كما تمقوا العديد من الوعود من جهات رسمية سورية إال أن تمك 

الوعود لم تنفذ حتى اآلن، إلى ذلك يعاني األهالي من أعباء اقتصادية إضافية تراكمت عميهم 
خاصة بعد غالء إيجارات المنازل وانتشار البطالة، ويذكر أن أهالي المخيمين قد نزحوا إلى 

البمدات والمخيمات المجاورة، وفي سياق متصل يستمر الحصار المشدد المفروض عمى مخيم 
القيادة العامة – اليرموك منذ حوالي العام حيث تقوم حواجز الجيش النظامي والجبهة الشعبية 

بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إضافة إلى حركة األهالي عبرها، حيث أدى الحصار إلى 
 . ضحية بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية151وقوع 

وعمى صعيد آخر سمعت في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق أصوات 
إنفجارات تبين أنها ناجمة عن قصف المزارع المحيطة به، حيث تزامن ذلك مع تحميق لمطيران 

الحربي، واستمرار انقطاع االتصاالت وشبكات اإلنترنت لحوالي األسبوع، في حين شهدت منازل 
 .المخيم عودة لمتيار الكهربائي

أما في الالذقية فتسود مخيم الرمل لالجئين الفمسطينيين حالة من الهدوء إال أن األهالي يشتكون 
من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها غالء األسعار وانتشار البطالة، فيما يعاني أهالي مخيم 

 .جرمانا بريف دمشق من أزمات مشابهة
أما في تركيا قام عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين المقيمين في مركز لإليواء بمدينة كمس 
التركية الحدوية بتنظيم وقفة تضامنية من أهمهم في مدينة القدس، حيث أدوا صالة الغائب عمى 

من أبناء مدينة القدس المحتمة والذي قام مستوطنون بقتمه " محمد أبو خضير"الطفل الفمسطيني 
وحرق جثمانه، كما أكد الالجئون عمى تمسكهم بحقهم بالعودة إلى وطنهم فمسطين، ويذكر أن 
المئات من العائالت الفمسطينية السورية قد نزحت إلى تركيا بسبب تعرض مخيماتها لمقصف 

والحصار ، حيث يعاني معظمهم مشاكل اقتصادية وقانوينة فأغمبهم دخل إلى تركيا بطرق غير 
شرعية وذلك ألن السفارة التركية في لبنان ترفض منحهم تأشيرات دخول إلى األراضي التركية 

 .دون إبداء األسباب
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 بمدينة كمس التركية اإليواءتضامنية في مركز الوقفة ال

 
كما شهد مخيم عين الحموة لالجئين الفمسطينيين في مدينة صيدا في جنوب لبنان وقفة تضامنية 
مع أهالي مدينة القدس حيث رفعوا الشعارات المنددة بالجريمة البشعة التي قام بها المستوطنون 

االسرائميون بحق الطفل محمد أبو خضير، وشارك في االعتصام الالجئون الفمسطينيون من 
 .مختمف وجهاتهم وبحضور الفت لفمسطينيي سورية

من الالجئين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان يسكنون في مخيم عين  % 26يشار أن قرابة 
 . عائمة حسب احصائيات األونروا2091الحموة أي بمعدل 

 
 إفراج

 .من أبناء مخيم خان الشيح وذلك بعد اعتقال دام حوالي الشهر" عمر محمد خميل"اإلفراج عن 
 

 مفقودون
 .من سكان مخيم اليرموك في منطقة التل بريف دمشق" محمد أبو لبدة "  فقد المسن
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محمد أبو لبدة 

 اعتقال
من سكان قرية تل شهاب جنوب سورية، وذلك منذ يونيو " عمي أمين عميان"اعتقل األمن السوري 

 .الماضي من حاجز نهر عيشة بدمشق

 
عمي أمين عميان 


