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معاناة مركبة يعيشها الفلسطينيون السوريون في ظل تدهور الوضع األمني في "
 "مخيم عين الحلوة بلبنان

      

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم العائدين بحمص خالل مشاركته بالمعارك الدائرة في حلب. 

  طالبة فلسطينية سورية من أبناء تجمع المزيريب جنوب سوريةاعتقال. 

 فلسطينيو سورية وليبيا واليمن في قطاع غزة يهددون بالتصعيد. 

 غرق قارب مصري يحمل مهاجرين بينهم فلسطينيين وسوريين. 
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 ضحايا

 /أيلول  12من أبناء مخيم العائدين في حمص يوم " عالء بياعه" قضى الالجئ الفلسطيني
في المعارك الدائرة في حلب بين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السوري  ،1122سبتمبر 

 .من جهة، وقوات الجيش النظامي من جهة أخرى 

مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم العائدين بحمص منذ بداية 
 .ضحية( 12)الحرب الدائرة في سورية إلى 

 
 تطوراتال آخر

عائلة فلسطينية سورية فروا من جحيم الحرب في سورية باحثين عن مالذ آمن، فلجؤوا ( 612)
إلى مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إال أن مأساتهم عادت للظهور من 
ر جديد نتيجة التدهور األمني واالشتباكات التي اندلعت أول أمس األربعاء بين مجموعة بالل بد

من جهة وبين عناصر تنتمي لحركة فتح من جهة أخرى، والتي إستخدمت فيها األسلحة الرّشاشة 
 .والقذائف الصاروخّية في محور سوق الخضار الشارع الفوقاني

اشتباكات عنيفة اندلعت بين حركة فتح وجند  1122/ 8/ 12وكان مخيم عين الحلوة شهد يوم 
مسؤول األمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة سعيد الشام على خلفية محاولة اغتيال 

العرموشي، أسفرت عن سقوط ثالثة ضحايا وعدد كبير من الجرحى ُعرف من بينهم الالجئ 
 .الفلسطيني السوري عز الدين هايل حمادة من أبناء مخيم السبينة
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مهجرة إليه منه، خوفًا كما أدت إلى حركة نزوح كبيرة لسكانه والعائالت الفلسطينية السورية ال
 .على حياة أطفالهم وحياتهم، وقد نزحوا إلى بلدية صيدا وجامع عز الدين القسام وصالة الحنان

 
هذا وتشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي نزح إليها آالف الالجئين الفلسطينيين 

الفصائل الفلسطينية الوطنية السوريين حالة من الفلتان األمني وعدم االستقرار، مما دفع 
واإلسالمية إلى تشكيل قوة أمنية لوضع حّد للفلتان األمني بين الفترة واالخرى ولفرض األمن 
بالقوة في تلك المخيمات ورفع الغطاء عن كل مخل باألمن وقمع العناصر المأجورة والقضاء 

 .عليها رأفة بأهل المخيم والنازحين اليه من مخيمات سورية

جهات مشبوهة تعمل على تفجير الوضع في المخيمات "ّتهم بعض الناشطين ما أسموه فيما ا
الفلسطينية في لبنان من حين آلخر وفقا ألجندات خارجية، ليجّروا أبناء المخيمات إلى اقتتال 

 ."داخلي ودفعهم نحو االنفجار وكأن هناك مخططًا وراء ذلك لدفع األمور في هذا االتجاه

ل عناصر حاجز النظام السوري في درعا يوم أمس األربعاء الطالبة الفلسطينية وفي سورية، اعتق
من أبناء بلدة المزيريب، أثناء توجهها إلى الجامعة دون ( عاماً  11" )روند أبو السعود" السورية

 .أن يعرف سبب اعتقالها

وري من أبناء تجمع هي الفتاة الفلسطينية الثالثة التي يعتقلها األمن الس" أبو السعود"علمًا أن 
" عائده عواد" ، والالجئة(عاماً  11) "ياسمين مريطه"المزيريب، حيث اعتقل األمن السوري كل من

 .منذ سنه تقريباً ( عاماً  21)
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معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  11إلى ذلك وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 
 .ال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظةالمزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليز 

يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 
 .الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 8211

غزة، بالنزول إلى  "سوريا، ليبيا، اليمن"وفي قطاع غزة، هدد الالجئون الفلسطينيون العائدون من 
إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة ووضع حٍد لمعاناتهم المتواصلة منذ خروجهم من بلدانهم 

 .ووصولهم إلى قطاع غزة قبل نحو عامين

المسكن والعمل الثابت، و  وطالبت العائالت العائدة إلى غزة توفير الحد االدنى للحياة الكريمة
مطالبهم ونداءاتهم، وأكد المتحدث باسم العائدين من الدول  متهمين حكومة الحمد هللا بتجاهل

لوسائل اإلعالم، أن تلك العائالت تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة جًدا " دمحم الشيخ"العربية 
 .وباتت غير قادرة على توفير احتياجاتها

 
والوقفات سينظم األهالي خالل األيام المقبلة عددًا من االعتصامات، : "وأضاف الشيخ

 "االحتجاجية بشكل ديمقراطي وسلمي ووفًقا للقانون للمطالبة بحقوقهم المشروعة
ولكن لألسف، ..عانينا أوضاعًا سيئة من أجل توفير حياة مستقرة ألسرنا في غزة: "وقال الشيخ

، ل جيب العائدين أي مبلغ من المالوحتى اللحظة لم يدخ 1122فمنذ عودتنا إلى القطاع عام 
، واستبدلت بعمل لعدد محدد من العائدين 1122مجلس الوزراء مكافئة مالية نهاية عام  مؤكداً 
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شهور، وتقاضى العاملون أجرهم عن أربعة أشهر وبقي شهران لم تصرف أجورهم فيهما  2لمدة 
 ".حتى اللحظة

ودعا الناطق باسم العائدين، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه إلى العمل على إنهاء 
معاناة العائدين من الدول العربية إلى غزة، وتوفير فرصة عمل، وسكن لكل عائلة كي يتمكنوا 

 .من العيش حياة كريمة

فلسطينيي سورية يواجهون في قطاع غزة صعوبات معيشية غاية ( 2111)يشار إلى أن حوالي 
تصادية مزرية، في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اق

وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها  ،باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل
قطاع غزة، والتي تسببت بها الحرب الصهيونية األخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ 

 .لتقصيرومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية با" األونروا"عدة سنوات، متهمين وكالة 

في غضون ذلك، قالت مصادر اعالمية مصرية، أن قاربًا يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين 
 1122أيلول لعام  12فلسطينية سورية غرق ليل أمس و  من جنسيات مختلفة مصرية وسورية

 .قرب قرية برج رشيد في السواحل المصرية

راكبًا، كما  221ن، كما جرى إنقاذ جثة انتشلت حتى اآل 22كالة األنباء المصرية أن و وقالت 
نقلت رويترز عن مسؤول أمني كبير في محافظة البحيرة أن خمسة مصابين نقلوا للعالج 

 .بمستشفيات المحافظة التي استقبلت أيضا جثث الضحايا، وهم مصريون وسودانيون وأفارقة

ات األولية لهم بقوا وذكرت مستشفى رشيد في قرية برج رشيد أن من تم إنقاذهم وا عطاء اإلسعاف
ساعات ضمن حالة خوف هستيرية ومنهم من فقد عائلته بالكامل، في  8إلى  6في المياه من 

 .حين أن القارب المنكوب كان يقل نحو ستمئة شخص وفقا لما نقلته وكالة رويترز

وكان القارب المنكوب قد انطلق من شاطئ في محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال دلتا مصر، 
جح أنه كان متجهًا إلى إيطاليا، وتعرض للغرق قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة المجاورة وير 

 .لكفر الشيخ شمال مصر
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وتشهد مصر منذ أشهر عمليات تهريب للمهاجرين للوصول إلى أوروبا عقب اغالق طريق البقان 
 .ن انطالقًا من أراضيهابوجه المهاجرين واالتفاقيات التركية األوروبية، لمنع تهريب المهاجري

 

 2102/ سبتمبر –أيلول / 22/وأرقام حتى  إحصائياتفلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 22211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 215211) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

1122. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 67)أكثر من  •
القيادة العامة على  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2122)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، و ( 2271)المخيم لليوم 
 .ضحية( 286)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 622)

( 2122)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2126)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 61)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 872)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


