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اعتقاالت تعسفية لعدد من فلسطينيي سوريا على مداخل مخيم عين "
 "الحلوة بحجة اإلقامات تثير مخاوفهم

   

 
 

 قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين خالل مشاركتهم الصراع الدائر في سورية 

  المسلحة تغلق الطريق الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدامجموعات المعارضة  

 اشتباكات ليلية بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة في مخيم اليرموك  

 توزيع مساعدات إغاثية على الالجئين في مخيم الحسينية و حيي الزاهرة وقدسيا 

 يلدا مؤسسة جفرا تواصل تعبئة ماء الشرب ألهالي مخيم اليرموك في بلدة 
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 ضحايا
 : قضى ثالثة الجئين فلسطينيين جراء مشاركتهم في الصراع الدائر في سوريا وهم

وهو من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، " خليل اسماعيل فارس"الالجئ الفلسطيني 
" دمحم أحمد تيم" من مرتبات الحرس الجمهوري السوري، والالجئ" طارق عادل أحمد"والالجئ 
اشتباكات جرت مع مجموعات المعارضة السورية المسلحة في بلدة داريا بريف  وقضيا في

 .دمشق، وتم تشييعهما في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

 
 طارق عادل أحمد

يشار أن الحرس الجمهوري السوري هو إحدى الفرق التابعة للجيش السوري، وال يضم في 
لكن خالل أحداث الحرب تم تشكيل مجموعات موالية له تعمل  صفوفه الجئين فلسطينيين،

ليها ينتمي العديد من المقاتلين الفلسطينيين، ويتم إرسالهم إلى جبهات القتال مع  تحت إمرته وا 
مجموعات المعارضة المسلحة، حيث قضى العديد منهم في عدة محاور قتالية بعيدًا عن 

 .المخيمات الفلسطينية
 
 التطورات آخر  

قال ناشطون أن الجيش اللبناني اعتقل عددًا من الالجئين الفلسطينيين السوريين أثناء عبورهم 
عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا اللبنانية، بحجة عدم " الحاجز الحكومي"من 

 .قامةتجديد اإلقامة أو بحجة عدم استالم األوراق الثبوتية من األمن العام اللبناني بعد تجديد اإل
مع العلم أنه من ذوي االحتياجات " دمحم يوسف موسى"ُعرف من المعتقلين الالجئ الفلسطيني 

الخاصة فلديه بتر قدم، حيث أثارت هذه االعتقاالت مخاوف الالجئين الفلسطينيين السوريين 
 .وجعلهم حبيسي المخيم، مما زاد من الضغوط االقتصادية التي يعانون منها أصالً 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

ألف الجئ معاملة  54لحكومة اللبنانية فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي وُتعامل ا
النازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة 

فأحيانًا  ،األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية
 ."قرارًا بتجديد اإلقامات لمدة شهرين أو ثالثة أشهرتصدر 

 ،ويتقدم الالجئ الفلسطيني للحصول على اإلقامة فتستمر اإلجراءات أحيانًا شهرًا أو شهرين
وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على االنتهاء، باإلضافة إلى ذلك ال تسمح 

 .الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها

 
وفي جنوب العاصمة دمشق أفادت أنباء واردة من مخيم اليرموك عن اغالق طريق يلدا ذهابًا 

يم، بعد تفجير عبوة ناسفة في شارع العروبة الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا وأيابًا إلى المخ
يوم أمس، وذلك بالقرب من حاجز تابع لمجموعات المعارضة في يلدا، إضافة إلى قضاء أحد 
عناصرها على يد تنظيم الدولة في حي الزين، وصرح أحد مسؤولي الحاجز أن تنظيم الدولة 

 .ه يعمل جاهدًا إلغالق كافة الطرق على األهالي داخل مخيم اليرموكمسؤول عن التفجير وأن
ويعاني مخيم اليرموك أزمة حقيقية في ظل ممارسات تنظيم داعش وفرض أجنداته الخاصة على 

يوم،  888األهالي المحاصرة، واستمرار حصار الجيش النظامي والقيادة العامة للمخيم منذ 
 .االهالي إليه وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة

الثالثاء اشتباكات متقطعة ن بين الجيش النظامي  –كما شهد مخيم اليرموك ليل اإلثنين 
وجبهة النصرة من " داعش"والمجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية

يسيطر " داعش"جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال الطرفين، حيث ال يزال تنظيم 
من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية % 06على 

 .%56له على 
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أما من الجانب المعيشي يعاني من تبقى أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية 
لعام، ويشار واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم ألكثر من عام ونصف ا

ألف كانوا محاصرين في المخيم نزح حوالي النصف إلى البلدات المجاورة  88إلى أن حوالي 
 .داعش لليرموك مطلع إبريل نيسان الفائت-بعد اقتحام تنظيم الدولة 

 
  لجان عمل أهلي

حصة لحم  884وزعت حملة المرحمة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الغاثة الشعب الفلسطيني 
لألسر المحتاجة من الالجئين الفلسطينيين النازحين في منطقة الزاهرة وقدسيا والحسينية، عجل 

 .حيث يتواجد آالف الالجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك

 
وفي مخيم الحسينية بريف دمشق قامت الهيئتان بتركيب زجاج للبيوت المتضررة بمخيم 

حملة فإن الفئات المستفيدة من المشروع هي عوائل األيتام، الحسينية، ووفقًا للقائمين على ال
 .أفراد 7وذوي االحتياجات الخاصة، والعائالت التي تعيل اكتر من 

ُيشار أن هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية قامت بإزالة الركام واألتربة من شوارع 
تأهيل منازل ومساجد المخيم، كما تم  مخيم الحسينية بريف دمشق، وذلك ضمن مشروع إعادة

إعادة افتتاح مسجد خليل الرحمن في مخيم الحسينية  5684/ نوفمبر  -تشرين الثاني/ 88يوم 
الذي قامت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بترميمه 

 .المخيموكسوته، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل منازل ومساجد 
كما تستمر مؤسسة جفرا بتعبئة الماء ضمن خزانات كبيرة توزع على الالجئين الفلسطينيين في 
يلدا، كما تقوم وبشكل متواصل بتنظيف الحارات والشوارع التي يقطنها أبناء مخيم اليرموك 

 .النازحين إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق
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 5112/  ديسمبر - كانون األول/ 1وأرقام حتى  إحصائيات   ينيو سوريةفلسط
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (540666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0666)لبنان، 
 .5684لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (80)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (558)يومًا، والماء لـ  (348)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (888)لليوم 
 .ضحية (885)ضحايا الحصار يومًا على التوالي، عدد 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (755)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (354)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%76)لمياه عنه ودمار حوالي أيام النقطاع ا (483)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 •

 .(الشيح خان -زاكية )باستثناء طريق 


