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السلطات اللبنانية تعتقل الجئين فلسطينيين سوريين بحجة إنتهاء "
 "إقاماتهم

 

 
 
 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان دنون بريف دمشق. 

 تفاقم أزمة المياه في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

  عدد من اإلصابات إثر استهداف مخيم النيرب بالرشاشات الثقيلةوقوع. 
 قافلة المرحمة توزع مساعداتها على أهالي اليرموك في يلدا. 

  لجان أهلية في لبنان تلتقي المدير العام لألونروا وتبحث معه قرارات األونروا
 .األخيرة

 
 
 



 

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

 

 لبنان
الفلسطينيين السوريين، في مدينة طرابلس قامت السلطات اللبنانية باعتقال عدد من الالجئين 

بحجة إنتهاء إقاماتهم، حيث تم احتجازهم منذ أربعة أيام دون معرفة مصيرهم، فيما أكد مراسلنا 
في مدينة طرابلس أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم في اآلونة األخيرة 

عرف منهم، حسين عبد هللا، منير حسين عبد هللا، عبد  الجئًا، 51بتهمة إنتهاء اإلقامة تجاوز الـ 
المعين حسين عبد هللا، عبد الكريم عبد الناصر عبد هللا، لؤي ربيع، عدي ربيع، أحمد الشبلي، 

 .ورد الشبلي
وبدوره أشار مراسل المجموعة في مدينة صيدا بأن األمن العام اعتقل كل من الالجئين 

 .للتهمة ذاتها" عماد عمر علي"و، "دمحم مفيد حسن"الفلسطينيين 
هذا األمر أثار حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان والبالغ تعدادهم 

ألف الجئ، وذلك خوفًا من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم حبيسي منازلهم  44حوالي 
وتنقالتهم مما زاد من العبء االقتصادي والمناطق التي يقطنون بها وحَد من حرية حركتهم 

 .عليهم
إلى ذلك يشتكي العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك 

 .الفصائل الفلسطينية واألونروا والسفارة الفلسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكالتهم
 

 آخر التطورات
نون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أمس، تعرضت بلدة الطبية المجاورة لمخيم خان د

 .لقصف بقذائف الهاون، ما أثار حالة من التوتر في صفوف األهالي
إلى ذلك تستمر معاناة سكان المخيم ومئات العائالت التي نزحت إليه خالل السنوات األخيرة 

لطبي، فمعظم هربًا من القصف والحصار، حيث تتركز معاناتهم على الجانبين االقتصادي وا
سكان المخيم يعتمدون على المساعدات في تأمين قوت أطفالهم وذلك بعد أن فقدوا أعمالهم إثر 
الوضع األمني، أما من الجانب الطبي فيشتكي األهالي من نقص الخدمات الطبية واإلغاثية 

 .داخل مخيمهم
المياه عن جميع  أما في دمشق فيشتكي من تبقى من سكان مخيم اليرموك من استمرار انقطاع

يومًا على التوالي، مما اضطرهم إلى الذهاب إلى المناطق المجاورة  (571)أرجاء المخيم منذ 
 .للمخيم واالنتظار لساعات طويلة من أجل الحصول على بعض ليترات من ماء الشرب
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ة في فيما أفادت إحدى النساء المحاصرات داخل المخيم لمراسلنا بأن األهالي يجدون صعوبة بالغ
تأمين المياه، حيث يضطرون للمخاطرة بأنفسهم والذهاب سيرًا على األقدام إلى منطقة القدم 
المجاورة للمخيم من أجل الحصول على مياه الشرب، وأضافت أن تجار األزمات يستغلون عدم 

 1)توفر المياه ويقومون ببيع المياه لألهالي بأسعار غالية، مشيرة إلى أن سعر صهريج الماء 
 .ليرة سورية 5111وصل إلى  (براميل

 
يومًا وقد ازدادت تفاقمًا منذ اقتحام تنظيم  (571)يذكر أن أزمة المياه في المخيم مستمرة منذ 

نيسان الماضي، حيث قام التنظيم بسرقة أكثر  -داعش للمخيم مطلع إبريل –الدولة اإلسالمية 
من ثالثة آالف ليتر من المحروقات المخصصة لعمل مضخات المياه التي تشكل المصدر 

 .الرئيسي لمياه الشرب واالستخدام ألهالي المخيم
ال إلى حلب حيث ُسجل في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين وقوع عدد من اإلصابات وباالنتق

في صفوف المدنيين، وذلك إثر استهداف المخيم بالرشاشات الثقيلة، حيث تم نقل اإلصابات إلى 
 .المستشفى لتلقي العالج

 
 مخيم النيرب
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والمجموعات الفلسطينية الموالية له، الجدير بالذكر أن المخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي 
ويشهد اشتباكات متكررة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة وذلك بسبب موقعه 

 .االستراتيجي المجاور لمطار النيرب العسكري 
 

 لجان عمل أهلي
 يوم أمس بتوزيع مساعداتها على األهالي النازحين عن مخيم اليرموك" المرحمة"بدأت قافلة 

لالجئين الفلسطينيين بدمشق، والمتواجدين في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، حيث شملت المساعدات 
 .على حصص غذائية وحليب األطفال

الجدير بالذكر أن اآلالف من أهالي مخيم اليرموك كانوا قد نزحوا عنه إثر اقتحام مجموعات 
 .نيسان الماضي –داعش للمخيم مطلع إبريل  –تنظيم الدولة 

أما في لبنان فقد التقت عدد من اللجان ومؤسسات المجتمع األهلي مع المدير العام لـوكالة غوث 
، أول أمس، وذلك في إطار "في لبنان، ماتياس شّمالي" األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

جئي لبنان وانعكاساتها على الالجئين الفلسطينيين عمومًا وال "األونروا"متابعتها لتقليص خدمات 
 .وفلسطينيي سورية بوجه خاص

 
 "األونروا"لجان ومؤسسات المجتمع األهلي مع مدير عام لقاء 

الضوء على معاناة فلسطينيي " إبراهيم العلي"حيث سّلط رئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان 
واالجتماعية سورية المهجرين في لبنان، وعن أعدادهم وتوزعهم وأوضاعهم المعيشية واإلنسانية 

المأساوية، الناجمة عن الصراع الدائر في سورية، كما تطرق للحديث عن اإلجراءات التي 
 ،اتخذتها األونروا مؤخرًا والقاضية بقطع مساعدات بدل اإليواء عن العائالت الفلسطينية السورية

 .وانعكاساتها السلبية على أوضاعهم المعيشية واإلنسانية
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التراجع عن قراراتها األخيرة وتحمل مسؤولياتها تجاه " األونروا"سسات ومن جانبها طالبت المؤ 
األونروا هي المسؤول األول عن إغاثة "مؤكدين على أن  ،الالجئين السيما فلسطينيي سورية

 .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم اإلنسانية والحقوقية
 

 1122/ حزيران ــ يونيو 21وأرقام حتى الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات 
الجئًا في  (07،،51)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  80 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (111،)الجئًا في لبنان،  (15311)األردن و
 .5151لغاية فبراير " األونروا"

سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  ألف الجئًا فلسطينياً  (31)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية  (390)معتقل و (000)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا  (571)الماء لـ و  يومًا، (701)لى التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ع (751)

 .ضحية (،57)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي (،19)
بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (177)
أيام بعد سيطرة مجموعات  (779)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (455)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيد •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


