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فلسطينيو سورية في لبنان يشكون تجاهل األونروا والمؤسسات "
 "اإلنسانية لمعاناتهم في فصل الشتاء

   

 
 

  على التوالي 159حالة نزوح ومعاناة مستمرة يعيشها أبناء مخيم حندرات لليوم  

  يوما  ( 515)في مخيم درعا مستمرة منذ أزمة المياه 

 جفرا تستمر بتقديم خدماتها ألبناء اليرموك النازحين في المناطق المتاخمة للمخيم 

  أشقاء فلسطينيين بعد تسليم القيادة العامة اثنين  3األمن السوري يواصل اعتقال

 منهم للتسوية

 يم نهر الباردتوزيع مالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية في مخ  

  مهاجر خالل ثالثة أيام قبالة السواحل الليبية 0044إنقاذ 
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 لبنان
يشكو فلسطينيو سوريا في لبنان من تجاهل األونروا والمؤسسات اإلنسانية لمعاناتهم التي 
تفاقمت في فصل الشتاء، حيث يعاني الالجئون أحوااًل صعبة في ظل ظروف قاهرة وفقر 

من العائالت من االشتراك في توصيل الكهرباء لمنازلهم من إنارة وتدفئة مدقع، حرمت العديد 
ألم "مع عدم قدرتهم على تأمين المحروقات للتدفئة، ويتساءل أحد الناشطين الفلسطينيين بقوله 
نساني فيما " يأن األوان للتعامل مع ملف الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بشكل جدي وا 

لة األونروا والمؤسسات اإلنسانية بالتغافل عن مأساة الالجئين الفلسطينيين اتهم آخرون وكا
التحرك السريع إلغاثة إخوانهم الذين "السوريين ومعاناتهم، وناشدوا أصحاب األيادي البيضاء 

يذوقون ويالت برد اللجوء لحاجتهم الماسة لمادة المازوت وأدنى مقومات الحياة رأفة باألطفال 
قد علقت ( األونروا)، وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "يوخ العجزوالنساء والش

مساعداتها النقدية الشهرية لبدل اإليواء المقدمة لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، كما 
تراجعت إلى الحّد األقصى المساعدات التي كانت توّفرها الجمعّيات األهلّية ومؤسسات المجتمع 

 .ني لالجئين القادمين من سورية عموماً المد
الجئًا موزعون على  00444وُيقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان بـ 

 .يقطن معظمهم في المخيمات الفلسطينية المكتظة أصاًل بالسكانو  المخيمات الفلسطينية،

 
 آخر التطورات

الذين نزحوا من مخيم حندرات إثر سيطرة المعارضة السورية تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين 
، حيث يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية بسبب 72/0/7402المسلحة على مخيمهم يوم 

ض للعمل مع النزوح، مما اضطر معظمهم للسكن داخل المدارس ومراكز اإليواء، كما دفع البع
 .وري والدخول في الحرب الدائرةالمساند للجيش الس" لواء القدس"ما يسمى 
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فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية 

دمار عدد كبير من  للجيش السوري من جهة أخرى، ويؤكد شهود عيان ومقاطع مصورة عن
 .منازل المخيم بسبب القصف المتواصل بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون 

حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة 
 .له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات وسجن حلب المركزي 

على ( 090)ن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يومه يدخل انقطاع المياه ع
التوالي، األمر الذي اضطر سكانه للسير مسافات طويلة من أجل جلب مياه الشرب مما يعرض 
حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة على المباني المطلة على شوارع المخيم، يأتي ذلك وسط 

ة التي يشكو منها األهالي كغياب معظم الخدمات عدد من األزمات االقتصادية والمعيشي
األساسية من مشافي وكهرباء واتصاالت، وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات وغالء 

 .أسعارهما
من منازل المخيم قد أصبحت غير قابلة للسكن، وذلك بسبب % 24يذكر أن ما يقارب من 

ماضية، مما أجبر المئات من العوائل القصف العنيف الذي تعرض له المخيم خالل الفترة ال
 .على ترك المخيم والنزوح إلى المناطق المجاورة وذلك خوفًا على حياتهم

تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية بتقديم خدماتها للنازحين من أبناء مخيم اليرموك إلى 
ي أطلقها منذ عدة حيث يواصل فريقها التطوعي حملة النظافة الت" يلدا، ببيال، بيت سحم " بلدات

أسابيع لتنظيف الحارات والشوارع التي يقطنها أبناء اليرموك في بلدة يلدا، الجدير ذكره أن 
مؤسسة جفرا قدمت العديد من المساعدات اإلنسانية إلى أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى 

لك يلدا، ببيال، بيت سحم، وذلك ضمن حملتها من أجل اليرموك حيث تضمنت ت" بلدات
 .المساعدات سلل غذائية وصحية باإلضافة إلى حبوب لتعقيم المياه
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 لجان عمل أهلي
وزعت لجنة فلسطينيو سورية في لبنان مالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة 
في مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال لبنان، وبحسب القائمون على التوزيع فأن اللجنة 

عائلة فلسطينية سورية، مشيرين إلى أن التوزيع  004اليوم األول مالبس شتوية على وزعت في 
 .سيستمر لمدة ثالثة أيام قادمة ليشمل كافة العائالت الموجودة في المخيم

 
 معتقلون 

 ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ ثالثة أعوام وحتى اللحظة
الجبهة الشعبية لتحرير -القيادة العامة"سليم اثنين منهم ألنفسهم بعد وعود من على الرغم من ت

مواليد ")سمير البرناوي : "بتسوية وضعهم األمني مع أجهزة أمن النظام السوري وهم" فلسطين
الجبهة -القيادة العامة"بعد أن قامت عناصر  7407-9-74اعتقل منذ تاريخ (  0920عام 

بتسليمه للنظام السوري، وهو قائد إحدى مجموعات المعارضة المسلحة " نالشعبية لتحرير فلسطي
اعتقل منذ ( 0921مواليد عام " )فادي البرناوي "في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك، و

" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"بعد أن قامت عناصر  7407-9-74تاريخ 
مواليد عام " )شادي البرناوي "د وعود بتسوية وضعه وأخيه سمير، وبتسليمه للنظام السوري، بع

 .7407عام  04اعتقل من مخيم اليرموك في شهر ( 0990
يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء 

 .واألطفال اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة

 
 إيطاليا

 0144لسواحل االيطالي أنه تمكن بالتعاون مع سفينة عسكرية ألمانية من إنقاذ أعلن خفر ا
مهاجر خالل الثالثة أيام الماضية، كانوا على متن زوارق مطاطية قبالة السواحل الليبية في 
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البحر المتوسط، أثناء سفرهم من ليبيا إلى ايطاليا بهدف الهجرة غير الشرعية إلى الدول 
 .األوروبية
أن ليبيا تعتبر إحدى محطات عبور الالجئين السوريين والفلسطينيين وغيرهم، حيث عبر ُيشار 

 .من خاللها آالف الالجئين الفلسطينيين نحو أوروبا

 
 5102/ كانون األول ــ ديسمبر / 7/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

فلسطينيًا سوريًا في لبنان، الجئًا ( 005444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 005044) •
لغاية يوليو " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 1444)

7400. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 21)أكثر من  •
قيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات ال: مخيم اليرموك •

يومًا على ( 009)يومًا، والماء لـ ( 909)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 999)
 .ضحية( 090)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 204)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ييومًا على التوال

يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 900)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 24)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 090)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


