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 "فلسطينياً قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق" 6901"
 

 
 
 

 أحد ثالثة أشقاء معتقلين لدى النظام يقضى تحت التعذيب. 

  العائدين بحمصاألمن السوري يعتقل أحد قيادات الجبهة الديمقراطية من مخيم. 

 تكريم الطالب المتفوقين في مخيم خان دنون بريف دمشق. 

  اإلقامة والبحث عن عمل يليهما التعليم من أبرز األزمات التي تواجه الالجئين
 .الفلسطينيين في لبنان

 استمرار البلدان المجاورة لسورية بمنع دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها. 
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري حيث تم " محمود عبد الرحيم محمود"قضى الالجئ 

التعرف على جثمانه ضمن آالف الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، 
أسامة عبد "، و(عاما   03" )حسن عبد الرحيم محمود"فيما يستمر األمن السوري باعتقال شقيقيه 

 .وهما من سكان حي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك( عاما   00" )الرحيم محمود

 
 محمود عبد الرحيم محمود

 آخر التطورات 
وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن اعتقال األمن السوري للفلسطيني 

 .أبو عماد القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو قيادة المنطقة الوسطى فيها" حسن سالم"
تم اعتقاله مطلع الشهر الجاري عند حاجز القطيفة أثناء توجهه من حمص إلى دمشق  حيث

 .إلجراء بعض المعامالت المتعلقة بلم شمله مع أسرته في ألمانيا
من أبناء قرية أم الفرج في فلسطين المحتلة وهو في العقد الثامن من " سالم"الجدير بالذكر أن 

 .العمر
لرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه أما في دمشق فقد أكد فريق ا

 .فلسطيني قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق" 6301"وّثق حتى اليوم 
حيث كان القصف واالشتباكات والتعذيب حتى الموت من أبرز األسباب التي أدت إلى وفاتهم، 

 –جيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية يضاف إلى ذلك الحصار المشدد الذي يفرضه ال
 .الجئا  قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية" 671"القيادة العامة والذي راح ضحيته 
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وباإلنتقال إلى ريف دمشق حيث أقامت مدرسة الخالصة في مخيم خان دنون لالجئين 
 .ناسبة نهاية العام الدراسيالفلسطينيين بريف دمشق حفل تكريم لطالب المخيم المتفوقين وذلك بم

الجدير بالذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت إلى المخيم إثر تعرض 
 .مخيماتها للقصف والحصار واالشتباكات

 
 مدرسة الخالصة في مخيم خان دنون حفل تكريم طالب

الذين ُهجروا إلى لبنان وفي موضوع مختلف يشتكي اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين 
من أزمات معيشية مركبة، أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بعدم التمكن من الحصول على 
اإلقامة داخل لبنان، يليها صعوبة  تأمين فرصة عمل حيث يحظر على الالجئين العمل بشكل 

ه يكون قانوني، وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجر 
 .متدني جدا  وال يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان

كما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة الستكمال 
الدراسة الجامعية داخل لبنان وذلك الرتفاع تكاليف التعليم في لبنان خاصة في ظل البطالة 

 .لسطينية في لبنانوارتفاع المصاريف اليومية للعوائل الف
ألف الجئ فلسطيني سوري قد لجؤوا إلى لبنان وذلك بحسب " 16"الجدير بالذكر أن أكثر من 

 ".األونروا"إحصائيات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وفي سياق ذي صلة يشتكي مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين من صعوبات في 

تأكيد القوانين واألعراف الدولية على ضرورة السماح لالجئين الفارين من التنقل فبالرغم من 
مناطق النزاع بدخول أراضيها وتقديم العون والمساعدة لهم إال أن أيا  من الدول المجاورة في 

 .سورية لم تطبق ذلك على الالجئين الفلسطينيين السوريين
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فلسطينيين السوريين من حملة الوثائق حيث تستمر السلطات األردنية بمنع دخول الالجئين ال
 .السورية من دخول أراضيها، وذلك وفق قرار سابق أصدرته السلطات األردنية بذلك الخصوص

كما ينتهج العراق سياسة مشابهة، في حين توقفت السفارات التركية عن إصدار تأشيرات دخول 
ي دول الخليج أو أوروبا األمر لالجئين الفلسطينيين من سورية إال في حال امتالكهم إقامات ف

 .الذي ال ينطبق على معظم الالجئين الفلسطينيين السوريين
في حين أن السلطات اللبنانية تتخذ إجراءات مشددة لدخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها، حيث 

 .تفرض عليهم شروطا  يصفها الالجئون بالتعجيزية
الجئين الفلسطينيين إلى البقاء تحت خطر وأمام ذلك الواقع المأساوي يضطر اآلالف من ال

 .القصف والحصار وحمالت االعتقال التي تستهدف مخيماتهم
ضحية " 0883"الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت 

 .فلسطينية قضت أثناء الحرب الدائرة في سورية

 
 5962/ حزيران ــ يونيو 1وأرقام حتى الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات 

الجئا  في ( 63،187)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  83 •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 1333) ،الجئا  في لبنان( 16033)األردن و

 .0361لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئا  فلسطينيا  ( 07000)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
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ضحية ( 001)معتقل و( 880)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 010)يوما ، والماء لـ ( 770)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  على( 730)لليوم 

 .ضحية( 671)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوما  على التوالي( 103)
منع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر ب: مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي( 176)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 770)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 73)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 661)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


