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 "اشتباكات عنيفة بين "داعش" و"فصائل المعارضة السورية" في يلدا على أطراف مخيم اليرموك"

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين بحمص •

 أهالي مخيم جرمانا يشتكون من تفاقم أزماتهم االقتصادية •

 فلسطينيو سورية في لبنان: الفصائل الفلسطينية والمؤسسات اإلغاثية ال تقوم بواجبها تجاه معاناتنا •

 تحديات كبيرة تواجه "فلسطينيي سورية" الالجئين إلى البرازيل •



 

 آخر التطورات 

اندلعت مواجهات وصفت باألعنف بين "داعش" ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في بلدة 
سب مراسلنا فإن االشتباكات اندلعت أول أمس االثنين على أطراف شارع العروبة، استخدم يلدا، وبح

 .فيها الطرفان األسلحة المتوسطة والقنابل

يأتي ذلك في ظل استمرار "داعش" باتباع سياسة أمنية مشددة ضد أهالي المخيم طالت كافة الفئات 
لنساء وال األطفال في مدارسهم من تلك من الالجئين المتبقين في مناطق سيطرته، فلم تسلم ا

 المضايقات.

 
أما في حمص، فقد أفرج األمن السوري عن الفلسطيني "مؤيد ادريس" من سكان مخيم العائدين 

 بحمص.

إلى ذلك أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن األجهزة األمنية السورية تواصل 
لعائدين بحمص، فيما ال تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد ( الجئًا من أبناء مخيم ا187اعتقال )

 المعتقلين في سجون قوات المعارضة السورية.

وفي موضوع مختلف، يعاني سكان مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تفاقم 
لي أزماتهم االقتصادية، التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األها

للعيش في ظروف خانقة، وارتفاع نسب البطالة بينهم، يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات 
 المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا، والتي ال تغطي إال الجزء اليسير من تكاليف حياتهم.



 

ومن على صعيد آخر، وردت رسائل عديدة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت 
طينية سورية مهجرة إلى لبنان، تشكو فيها أوضاعهم اإلنسانية المزرية على كافة المستويات فلس

الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل 
 المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

"إن العائالت الفلسطينية  ة فلسطينية سورية لمراسل مجموعة العمل في لبنانمن جانبها قالت الجئ
السورية تعاني التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية لهم" على حد قولها، مشيرة إلى أنه لم 
يتم توزيع أي مساعدات إغاثية عليهم منذ أشهر طويلة، وتساءلت عن سبب هذا اإلهمال وعدم 

منوهة إلى أن ما يزيد من مأساة فلسطينيي سورية في لبنان ويفاقمها هو معاملة المباالة بهم، 
الحكومة اللبنانية لهم كسائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، إضافة إلى عدم 
شعورهم باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد 

 اماتهم، والسماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية.إق

 
وفي السياق ذاته أكد أحد الالجئين على أن جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية 
المتواجد في لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون، حيث تعد المساعدات 

 ت والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدًا مقارنة مع حجم المعاناة.التي تقدمها تلك الهيئا

وباالنتقال إلى البرازيل، حيث يشتكي العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا 
إليها هربًا من األوضاع األمنية والقانونية السيئة في دول الجوار السوري، موزعين على عدة مدن 

 نها مدينة ساو باولو.برازيلية م



 

حيث تواجههم أزمات ومشكالت اقتصادية ومعيشية عديدة، منها عدم تقديم الحكومة البرازيلية أي 
ميزات أو مساعدات إغاثية أو مادية لالجئين لديها كبطاقات السفر والسكن والعمل والتدريب المهني 

يشتكي الالجئون من صعوبة في  ودروس اللغة، بل تمنحهم بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين، فيما
االندماج بالمجتمع البرازيلي نظرًا لوجود اختالف في العادات والتقاليد، وكذلك يعانون غالء أسعار 

 البيوت، وعدم وجود مردود مادي جيد.

يشار أنه ال يوجد أرقام أو احصائيات موثقة لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في البرازيل، 
من وجود السفارة الفلسطينية واالتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية، إال أن اللجنة وذلك بالرغم 

 الوطنية لمساعدة الالجئين.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  03فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3593) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1539يدخل يومه )

اية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرع199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1276انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1116)

( أيام، والمخّيم 1612أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.363ر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكث

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


