
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1876العدد: 
23-12-2017 

 حواجز النظام شمالي سورية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى تركيا واألخيرة تشدد إجراءاتها على الحدود •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "عبيدة عليان" للعام الثالث على التوالي •

 وقفات تضامنية مع القدس في عدد من المخيمات الفلسطينية في سورية •

 "فلسطينيو سورية في لبنان: الجهود اإلغاثية ال ترقى لمستوى األزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون"



 

 آخر التطورات

تكي الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان تقصير وكالة "األونروا" والسفارة الفلسطينية يش
والمؤسسات والهيئات اإلغاثية المحسوبة على الفصائل الفلسطينية تجاههم، حيث أكد الالجئون أن 

 التقصير بالدرجة األولى يقع على عاتق وكالة "األونروا". 

لمجموعة العمل  –طلب عدم الكشف عن اسمه  –ين في لبنان من جانب آخر تحدث أحد الالجئ
عما وصفه تقصير السفارة الفلسطينية في لبنان بحق فلسطينيي سورية حيث لم تبذل الجهود 
المطلوبة لترتيب الوضع القانوني لفلسطينيي سورية في لبنان باإلضافة إلى تقصيرها الواضح في 

 الملف اإلغاثي.

 
لالجئ أن جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية المتواجد وفي السياق ذاته أكد ا

في لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون، حيث تعد المساعدات التي 
 تقدمها تلك الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدًا مقارنة مع حجم المعاناة.

تستمر حواجز جيش النظام السوري المتواجدة على طول الطريق الواصل إلى في غضون ذلك، 
تركيا بتشديد إجراءاتها تجاه الالجئين الفلسطينيين السوريين الفارين من الحرب، والذي يضطرون 
إلى سلوك الطريق البري بسبب إيقاف السلطات التركية لتأشيرات دخول الفلسطيني السوري 

 ألراضيها.

ن فإن الالجئين يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لحواجز النظام حتى يسمح لهم بالعبور وبحسب ناشطي
 " دوالر أمريكي للعائلة.2500" دوالر أمريكي، وحوالي "1500حيث تتراوح تلك المبالغ ما بين "



 

وعلى الجانب اآلخر من الحدود السورية التركية، تقوم السلطات التركية بتشديد إجراءاتها األمنية 
حدودها بشكل كبير مما يضطر الالجئين إلى المبيت في العراء أليام أو أسابيع حتى يتسنى على 

لهم الدخول خلسة، حيث تمنع السلطات التركية دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها 
بشكل نظامي، األمر الذي أجبر الالجئين على دفع آالف الدوالرات لسماسرة ومهربين يتواجدون 

 في المناطق الحدودية حتى يسهلوا لهم دخولهم إلى األراضي التركية.

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل وثقت قضاء وإصابة عددًا من الالجئين فلسطينيين سوريين أثناء 
 محاولتهم دخول األراضي التركية.

عام  (24)ن" إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبيدة عليا
وتتكتم على مصيره، وذلك بعد اعتقاله من قبل أحد حواجز النظام السوري في منطقة الزاهرة بدمشق 

 2014-3-31يوم 

وكان عليان عايش فترة حصار الجيش السوري لمخيم 
اليرموك جنوب العاصمة، وهو أحد كوادر حركة الجهاد 

 االسالمي في فلسطين.

تلقى العديد من الرسائل يشار إلى أن مجموعة العمل ت
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا 
على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام 

السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 سوري.( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام ال1644)

من جانب آخر، قام اليوم أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من بعد صالة 
الجمعة بوقفة تضامنية ضد قرار ترامب، حيث شارك مئات الالجئين الفلسطينيين من أبناء المخيم 

لسياسة ورفعوا شعارات تؤكد على عروبة القدس ورفضًا لكل االدعاءات الفاشلة التي تنتهجها ا
 االمريكية بتسميتها القدس كعاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.



 

كما نظم مركز عائدون ومجموعة جدين الكشفية في السيدة زينب وقفة تضامنية نصرة للقدس 
بمشاركة فعالة من قبل األطفال والناشئة والكشافة، وتخلل الوقفة رسم على القماش ووصلة غنائية 

 الملتزم.لفرقة عائدون للغناء الوطني 

وعند مدخل مخيم اليرموك المحاصر نظم العشرات من الالجئين الفلسطينيين وقفة احتجاجية، 
مب" اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة اوعبر المحتجون عن رفضهم لقرار الرئيس األمريكي "تر 

 لالحتالل اإلسرائيلي.

لفلسطينية بسورية وباقي يشار إلى أنها تأتي ضمن فعاليات ونشاطات مستمرة في المخيمات ا
 الدول.

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  22فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3625) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1619يدخل يومه )



 

الطبية بسبب الحصار  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1356انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1196)

( يومًا، ودمار أكثر 455يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85والي )ح •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


