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فلسطينيو سورية يرزحون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة "
 "عن األمن العام اللبناني

 

 
 

 تدهور حاد في الوضع الصحي في مخيم اليرموك بدمشق •

لحماية الالجئين الفلسطينيين  األونروا تستنكر تصاعد العنف جنوب سورية وتدعو •

 وتسهيل إيصال المساعدات لهم

 السويد تتبرع لألونروا من أجل الجئي فلسطين المتضررين جراء األزمة السورية •
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 آخر التطورات

يعاني الالجئون الفلسطينيون حالة عدم استقرار قانوني في لبنان، حيث يرزحون تحت رحمة 
األمن العام اللبناني بين الحين واألخرى، إضافة لتخوفهم الدائم القرارات التعسفية الصادرة عن 

% حالة من  67من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من  %60من الترحيل إذ يخشى نحو 
 .الخوف على سالمة ُأسرهم

من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم األمان بسبب  %80فيما عّبر 
 .ة من حولهمالبيئة االجتماعي

 
ومن جانبهم يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد 

واعتباره مقيمًا بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن األمن العام اللبناني يطالبهم  2015عام 
مخيماتهم يومًا، األمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي  15بمغادرة أراضيه خالل 

وتجمعاتهم، كما تمنع السلطات اللبنانية دخول الالجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده 
إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين 

بيس البلد تأشيرة دخول )فيزا( إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله ح
 .المتواجد فيه
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فيما تشهد الحكومة اللبنانية سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، 
حيث أصدر األمن العام اللبناني العديد من القرارات التي تضيق الخناق علىيهم ومنها القرار 

ما يعادل  ،ألف لبناني 300القاضي بفرض مبلغ  2016أيلول / سبتمبر  19الذي أصدره يوم 
$ على الالجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، لمدة ستة 200

أشهر فقط، مما شكل أزمة حقيقية لهم وزاد من العبء المادي عليهم، فأي الجئ أتّم اإلقامة لمدة 
كانت العائلة مؤلفة من $ للشخص الواحد، وإذا 200ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 

 .$2000عشرة أشخاص مثاًل، فإن على العائلة أن تدفع 

وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق يشهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 
تدهورًا متسارعًا في الوضع الصحي، حيث أصيب المئات من أبناء المخيم بأمراض متعددة 

 الكلية.و  لكبديتعلق معظمها بأمراض ا

فيما ال تزال جميع مستوصفات ومشافي المخيم متوقفة عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية وعدم 
تواجد الكوادر الطبية المتخصصة، باستثناء مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية 

قيادة ال –األولية، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
( يومًا والذي 1362( آالف مدني منذ )5-3العامة مستمرة بفرض حصارها المشدد على نحو )

( الجئًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية، من جهة، وسيطرة تنظيم 187راح ضحيته )
 من جهة أخرى. 2015"داعش" على مساحات واسعة من مخيم اليرموك منذ مطلع إبريل 

قالت وكالة الغوث "األونروا" أن تصاعد أعمال العنف في محافظة درعا  وفي سياق مختلف
جنوب العاصمة السورية دمشق بين األطراف المتنازعة في المنطقة يتسبب بنزوح الجئي 
فلسطين ويعيق سبل الوصول اإلنساني للمعونات الحرجة مثلما أدى إلى وقوع وفيات في أوساط 

 ة.الجئي فلسطين في األسابيع األخير 

( طالب من طالب األونروا قد خسروا ما معدله 2,500ونوهت األونروا إلى أن ما يقدر بحوالي )
شباط، باإلضافة إلى  12أسبوعين من المدرسة جراء اإلغالقات المتقطعة للمدارس اعتبارًا من 

 نزوح للطالب من جيلين.
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تقديم المساعدة لما يزيد على وفي ما يتعلق بالمساعدات المقدمة قالت األونروا بأنها عكفت على 
كيلومترا غرب مدينة  25( عائلة هربت من العنف في قرية جيلين التي تقع على بعد 200)

من عائالت الجئي فلسطين في جلين قد فرت نتيجة  %90درعا، وقدرت األونروا أن أكثر من 
نصرم، إن المدرستين تصاعد العنف المسلح الذي تفيد التقارير بأنه بدأ في العشرين من شباط الم

 التابعتين لألونروا في القرية مغلقتان اآلن.

 
وأردفت قائلة في بيانها، إن األحداث التي وقعت في جيلين تعد جزءا من نمط أكبر من النزوح 

( أسرة 200السكاني الذي تسبب به القتال المتزايد في الجنوب، وفي بداية شهر شباط، نزحت )
 قرى جملة والشجرة وكويا وتسيل إلى كل من المزيريب وجيلين. الجئة من فلسطين شرقا من

وفي ختام بيانها، دعت األونروا كافة األطراف المتنازعة في سورية بالتقيد بالتزاماتها المنصوص 
عليها بموجب القانون الدولي وباالمتناع عن الخوض في النزاع في مناطق المدنيين، وبتسهيل 

 ر المتقطع للخدمات المنقذة للحياة ولمساعدات اإلغاثة.الوصول اإلنساني اآلمن وغي

من جانبها تبرعت الحكومة السويدية، من خالل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي )سيدا(، 
مليون دوالر( لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي  6,6مليون كرونا )حوالي  60بمبلغ 

ونروا(، وذلك لدعم استجابة الوكالة الطارئة لألزمة اإلقليمية فلسطين في الشرق األدنى )األ
 مليون كرونًا. 30مليون كرونا وللوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة بواقع  30السورية بواقع 

وأكدت األونروا على موقعها االلكتروني أن هذا التبرع سيمكنها من القيام بالتداخالت المذكورة في 
لطارئة والمتضمنة في خطط االستجابة اإلنسانية من أجل سوريا واألراضي نداءات الوكالة ا
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الفلسطينية المحتلة إلى جانب نداءات األمم المتحدة المنسقة في األردن ولبنان، كما أنه يساعد 
األونروا على ضمان أن الجئي فلسطين المتضررين جراء هذه األزمات يحصلون على الحماية 

 المعونة الغذائية والخدمات األساسية لمساعدتهم في التخفيف من معاناتهم.والمساعدة اإلنسانية و 

( ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندالع الحرب فيها، 560الجدير بالتنويه )
( ألف 450بحسب إحصائيات األونروا، فيما بقي داخل سورية بعد اندالع الحرب فيها حوالي )

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد 120ت األونروا على أن أكثر من )الجئ داخلها، فيما أكد
( ألف الجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان، 30هربوا خارج البالد، بمن في ذلك أكثر من )

 ( ألف آخرين توجهوا إلى األردن.17باإلضافة إلى )

  

 2017مارس/  –آذار  15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3463) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1175) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1362يومه )يدخل 

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 190) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1068انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.876)

( أيام، 1412العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من  •
 .( يوما146والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 .( أيام1217)

، في 20166( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) حين

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


