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مجموعة العمل تناشد المجتمع الدولي التدخل من أجل فلسطينيي "
 "سورية

      

 
 

 تحذيرات من تعرض أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام لعمليات نصب وابتزاز 

  يشكون اإلهمال وتقييد حركتهم" سيتيسايبر "فلسطينيو سورية في  

 "تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان" األونروا 

 توزيع وجبات إفطار صائم على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في البقاع 
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 آخر التطورات

بمناسبة يوم الالجئ  أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم أمس، بيانًا صحفياً 
العالمي، حيث أشار البيان إلى ما يتعرض له فلسطينيو سورية نتيجة الصراع الممتد هناك منذ 
أكثر من خمسة سنوات وما نتج عنه من تدمير لبعض المخيمات الفلسطينية وحصار بعضها 

قصف الجئ فلسطيني بشتى أنواع األسلحة، فقد قضى نتيجة أعمال ال( 3623)اآلخر وسقوط 
نتيجة ( 104)الجئًا و( 444)الجئًا وبسبب التعذيب داخل المعتقالت حتى الموت ( 1801)

حصار مخيم اليرموك بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية األساسية والطبية يضاف إليهم المئات 
من الالجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات الفلسطينية سقطوا بسبب االشتباكات أو 

 .الميداني أو االستهداف المباشراالعدام 

 
الف الجئ فلسطيني عن مخيماتهم ( 608)كما أكد البيان إلى أن األزمة تسببت بنزوح أكثر من 

 0ألفًا إلى األردن و 14.4الف الجئ إلى لبنان و 46.4وأماكن سكنهم في سورية ولجوء حوالي 
لفًا إلى أوروبا نتيجة القهر أ 46آالف إلى مصر وألف إلى غزة وحوالي  2آالف إلى تركيا و

 .وفقدان األمن االجتماعي والمعيشي داخل سورية

جددت مجموعة العمل " بالخطيرة"وأمام ما يواجهه فلسطينيو سورية من تحديات وصفها البيان 
عبر بيانها مناشدتها للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لالعتداءات واالنتهاكات التي يتعرض 

طينيون داخل وخارج سورية، وتطالب النظام السوري بالكشف عن مصير لها الالجئون الفلس
 .الجئًا معتقاًل داخل معتقالته( 1844)
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وتدعو إلى تقديم كافة أشكال الحماية لالجئين الفلسطينيين التي نصت عليها االتفاقيات الدولية، 
لى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل اإلغاثة ا لعاجلة لالجئين وا 

 .الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة

وفي موضوع مختلف، حّذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري من 
تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة 

منية السورية مقابل مبالغ مالية، حيث تعرض العديد من مكان ومصير المعتقل في األفرع األ
 .أهالي المعتقلين إلى عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض المحامين

أن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وخوفهم على "وبحسب الناشطين، 
دة على تحديد مواقع أبنائهم أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جدًا للمساع

خراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من  دوالر أمريكي، وقد تصل إلى ( 6888)وا 
 ".دوالر بحسب التهمة الموجهة للمعتقل( 68888)

النظام السوري وأعوانه " ما بين السجن والقبر"وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها 
اآلالف من المدنيين، وترّبح الدولة جراء انتشار عمليات االختفاء بخطف واعتقال عشرات 

القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير 
 .أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال

حرب على عائلة فلسطينية سورية أجبرتها ال( 144)وباالنتقال إلى األردن، حيث تعاني حوالي 
وذلك " غير إنسانية"وفق ظروف " سايبر سيتي"النزوح لهناك، حيث تحتجز العائالت في مجمع 

 .وفق شهادات الالجئين هناك

إننا نعامل كمشبوهين منذ لحظة "حيث أكد أحد الالجئين في حديث سابق لمجموعة العمل قائاًل 
ًا أردنيًا، إال أن مشكلتنا الوحيدة وصولنا لألراضي األردنية على الرغم من أن البعض يحمل جواز 

 ".هي أننا فلسطينيون

أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة "ويضيف الالجئ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
 ".أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائيًا وكأننا في معتقل غوانتنامو
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بسياج طويلة ومعزز الجدير بالذكر أن هذا المجمع الصناعي الذي تحول إلى معتقل محاط 
بحراسة أمنية مشددة بل ويخضع إلشراف عدة أجهزة أمنية أردنية، فهو في األصل مقر إلقامة 
عمال آسيويين كانوا يعملون في مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغالقه منذ 

 .سنوات نتيجة اإلضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن

 
بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين " األونروا"أما في لبنان، فقد قامت وكالة 

بدل إيجار لكل عائلة $ (188)الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 
 .لكل شخص$ ( 64)ل حوالي .ألف ل( 48)فلسطينية الجئة من سورية، و بدل طعام 

من ( 6812)أعلنت أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة لسوريا لعام " األونروا"هذا وكانت 
االستمرار بتقديم المساعدة النقدية لالجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، والمؤهلين 

 : للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي

ء للفرد الواحد، ومنوهة أن هذه المساعدة مستمرة حتى أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل غذا
مساعدة شهرية بقيمة بدل إيواء، حيث ستقدم هذه المساعدة $ ( 188)، و(6812)نهاية عام 

 .6812مارس الحالي ولغاية شهر تشرين األول  -شهريًا ابتداًء من شهر آذار 
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 لجان عمل أهلي

األوربية عدد من وجبات اإلفطار على العائالت ضمن مشروع إفطار صائم وزعت حملة الوفاء 
حيث شملت بلدات بر الياس وكامد  ،الفلسطينية السورية المهجرة إلى منطقة البقاع في لبنان

 .اللوز والمرج

وبحسب القائمين على الحملة فأن هذا المشروع في شهر رمضان المبارك يأتي كجزء من مشاريع 
 .ة لحاجة أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيفًا من معاناتهالحملة في الداخل والشتات واستجاب

( 048)الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في منطقة البقاع يبلغ 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجأوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة ( 16)عائلة من أصل حوالي 

 .في سورية

 
 1122/ حزيران ــ يوينو/ 12/ات وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائي

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42.500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .6814يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
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 .فلسطيني سوري في قطاع غزةالجئًا  (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 41.6)أكثر من  •

 .6814كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

مًا، والماء لـ يو ( 1121)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1800)لليوم 
 .ضحية( 104)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 248)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 043)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1144)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .ليهالمعارضة ع

 .من مبانيه%( 48)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 082)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


