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فلسطينيو سورية خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان يشكون اإلهمال "
 "اإلغاثي

      

 
 

 الالجئون الفلسطينيون في قدسيا يعانون من استمرار ويالت الحصار 

 "052 " تعاني من أوضاع معيشية قاسيةعائلة فلسطينية في الغوطة الشرقية  

 مأساة عائلة فلسطينية سورية في مخيم عين الحلوة 

  عندما يصبح العمل الطبي جريمة سنوات عديدة على اعتقال كوادر طبية فلسطينية
 في السجون السورية

  مهاجراً خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان 81غرق 

 ية لحقوق اإلنسان والسالمالجئ فلسطيني سوري يفوز بجائزة بيتهوفن الدول 
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 لبنان
وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية رسائل عديدة من الجئين فلسطينيين سوريين 
يقطنون خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، يشكون خاللها ضعف وا همال العمل اإلغاثي 

 .المخيمات الفلسطينيةوتركيز المساعدات المقدمة على الالجئين الفلسطينيين داخل 
ودعوا الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى زيارتهم والوقوف على معاناتهم ومحاولة تقديم الدعم 

التحرك السريع إلغاثة إخوانهم الذين يذوقون ويالت برد "لهم، وناشدوا أصحاب األيادي البيضاء 
باألطفال والنساء والشيوخ اللجوء لحاجتهم الماسة لمادة المازوت وأدنى مقومات الحياة رأفة 

 ."العجز
قد علقت مساعداتها النقدية ( األونروا)وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

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

القادمين من سورية عمومًا، ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان بـ 
 .الجئ موزعون على المخيمات الفلسطينية وخارجها 00444

 
 آخر التطورات

إلى منطقة يعيش الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى 
قدسيا بريف دمشق مأساة حقيقية، وذلك جراء حصار الجيش النظامي على تلك المنطقة منذ 

الماضي، بسبب اختطاف أحد عناصرها من قبل مجموعات من / يوليو  –تموز /  32يوم 
 .المعارضة المسلحة

سعار، مما انعكس سلبًا على العائالت حيث تشهد األسواق نقص في البضائع وارتفاع في األ
واستغالل ظروف الحصار من بعض مالكي المنازل ورفع إيجار منازلهم، وُيمنع بسبب الحصار 
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خروج ودخول أي الجئ فلسطيني إال من كان موظفًا، وُيمنع ادخال أي نوع من البضائع إال 
 .باألتاوة التي ُتدفع لعناصر الحواجز األمنية

حّول حياة الالجئين الفلسطينيين في قدسيا إلى  كما أن انتشار البطالة وفقدان الموارد المالية
أننا "جحيم بحسب قول أحدهم، فتقول أم العبد وهي إحدى الالجئات المحاصرات في قدسيا 

هربنا من مخيم اليرموك ظنًا أن الوضع خارجه أفضل لكن يبدو أن أهلنا في المخيم وضعهم 
ودفع إليجار المنزل، لم نعد نحتمل  أفضل، ال نعيش في قدسيا إال من قّلة في الطعام والمال

هذا الوضع وخاصة أن ال أحد يمثلنا ونحن رهن العالقة بين الجيش النظامي ومجموعات 
عائلة فلسطينية كانوا قد فروا من  0444يشار إلى أن قدسيا تضم حوالي  ،"المعارضة المسلحة

 .مخيماتهم
عائلة فلسطينية موزعة " 304"يقل عن وباالنتقال إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق جددت ما ال 

على أحياء دوما وزملكا وحزة وحمورية مطالبتها عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية 
، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة "األونروا"وعلى رأسها 

يصال التحرير، والمؤسسات اإلغاثية العربية واألوروبية العمل عل ى وضع حد لمعاناتهم وا 
 .المساعدات اإلغاثية العاجلة إليهم

حيث تعاني تلك العائالت من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه 
 .3402الجيش النظامي على أحياء الغوطة الشرقية منذ مطلع أيلول 

 
 لجان عمل أهلي

ارة عائلة الالجئ الفلسطيني السوري أبو زكريا الذي قامت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بزي
يعيش في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك ضمن سلسلة 
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الزيارات التي تقوم بها لالطالع على أوضاع وأحوال فلسطينيي سورية في لبنان، ونقل ما 
 .الميًا عليهايعانونه من مأساة ومشاق، بهدف تسليط الضوء إع

( أطفال  -نساء  -رجال )وصف أعضاء اللجنة أوضاع العائلة المكونة من عشرين شخصًا 
بالبؤس الشديد حيث يعيشون في بيت واحد، بينهم ثالثة أطفال معاقين بحاجة إلى دواء يقيمة 

شهريًا، هذا باإلضافة إلى امرأة كبيرة في السن تعاني من مرض ارتخاء في األعصاب $ 004
شهريًا، تلك العائلة ال معيل لها إال ما يتبرع به بعض من $ 344وهي بحاجة إلى دواء بقيمة 

 .فاعلي الخير وعدد من الجمعيات اإلغاثية في مخيم عين الحلوة

 
ومن جهتها وجهت عائلة أبو زكريا نداء إلى كافة المعنيين بالشأن الفلسطيني وخاصة منها 

الفلسطينية في لبنان واألونروا طالبتهم بالتحرك الفوري لوضع حد منظمة التحرير والفصائل 
 .لمأساتهم، ومد يد العون لكل عائلة فلسطينية مهجرة من سورية إلى لبنان

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان 
 .كز إيواء الكفاحعائلة تقطن في مر  04عائلة منهم  0044يبلغ 

 
 انتهاكات

تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية وتتكتم على 
فيما قضى عدد منهم تحت التعذيب في سجونها، بسبب تقديم العمل الطبي واإلنساني  ،مصيرهم

سعاف الجرحى من المناطق المجاورة، ووثقت مجموعة ا لعمل عددًا من األطباء ألبناء المخيم وا 
  :المعتقلين اليزال مصيرهم مجهواًل وهم

طبيب في الجراحة العامة، ( عاماً  06" )هايل قاسم حميد"الالجئ الفلسطيني السوري الطبيب • 
عمل كرئيس قسم الجراحة العامة في مشفى األسد  ،وأستاذ بكلية الطب البشري بجامعة دمشق
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لسوري بعد مداهمة عيادته في مخيم اليرموك بتاريخ اعتقلته قوات النظام ا ،الجامعي
 .بتهمة عالج الجرحى 02/8/3403
عامًا وهو طبيب جراحة عصبية  03" عالء الدين يوسف"لالجئ الفلسطيني السوري الطبيب ا• 

 .30-03-3403اعتقل من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ  ،في مخيم اليرموك
أسنان، ماجستير جراحة  خريج طب" مالك دمحم يوسف" الالجئ الفلسطيني السوري الطبيب• 
كلية طب األسنان في تاريخ  -اعتقلته قوات النظام السوري من جامعة دمشق " سنة رابعة"

3402-0-32. 
تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل  ،يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك

وباعتقال وقتل  ،بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة ،األمن السوري و  الجيش
ممرضين واختصاصيين و  راح ضحيتها العشرات من مسعفين ،الكوادر الطبية تارة اخرى 

 .وصيادلة
لى اآلن تتكتم األجهزة األمنية السورية عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وأعدادهم في  وا 

 .سجونها
 

 اليونان
السبت في بحر إيجه  -مهاجرًا قضوا غرقًا ليل الجمعة  08م التركية أن ذكرت وسائل اإلعال

قبالة السواحل الغربية لتركيا، وذلك بعد غرق مركبهم الذي كان متوجها الى جزيرة كاليموس 
شخصًا  00اليونانية، وقالت وكالة األنباء دوغان ان خفر السواحل التركي تمكن من انقاذ 

 .ن وباكستانيون آخرين هم سوريون وعراقيو 
يشار إلى أن السواحل التركية تعد نقطة انطالق لمئات المراكب التي تقل الجئين فارين من 
الحرب في سورية نحو أوروبا، حيث خرج اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من تلك الشواطئ 

 .للوصول إلى اليونان أو إيطاليا
 

 ألمانيا
الم في بون األلمانية، للفلسطيني السوري المهجر في منحت جائزة بيتهوفن لحقوق اإلنسان والس

، لعزفه موسيقى ضد الحرب في مخيم اليرموك لالجئين (عاماً  36)ألمانيا أيهم أحمد 
 .الفلسطينيين في دمشق
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وفاز أيهم بهذا اللقب عندما عزف أمام اآلالف خالل حفل كبير في ميونخ، ُخّصص لمساعدة 
 .الالجئين

الموسيقى في دمشق وحمص، وكان يعزف على البيانو بين الدمار يذكر أن األحمد درس 
ومن ثم انتقل إلى خارج سوريا، ويعيش حاليًا في مركز االستقبال  ،والخراب في مخيم اليرموك

 .، حيث يقوم بالعزف والغناء لألطفال الالجئين هناك"كيرشيم"األولي لالجئين في 

 
 5192/ كانون األول ــ ديسمبر / 91/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 005444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 005044) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 

 .3400لغاية يوليو 
 .لوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وص( 20)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 004)يومًا، والماء لـ ( 064)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 044)لليوم 
 .ضحية( 080)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : سبينةمخيم ال •
 .يومًا على التوالي( 600)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 003)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .بانيهمن م%( 64)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 040)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


