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األمن العام اللبناني يضيق الخناق على فلسطينيي سورية ويّصعد من "
حمالت اعتقالهم وحماس تطالب السلطات اللبنانية بإيجاد حل سريع 

 "لتجديد إقاماتهم

 
 

 واشتباكات ليلية في مخيم اليرموك قصف. 

 البراميل المتفجرة تطال مخيم درعا ومحيط مخيم خان الشيح. 

  أحد أبناء مخيم خان الشيح في صحنايا بريف دمشق" أحمد الخطيب"اعتقال. 

 اعتصام لفلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة. 

  البداوي شمال لبنانالجئاً فلسطينياً سورياً في مخيم  052مأدبة إفطار لـ. 

  هنغاريا تعلق العمل بقانون دبلن الخاص بإعادة المهاجرين إلى أول دولة تأخذ
 .بصماتهم
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 لبنان
حذر ناشطون الالجئين الفلسطينيين السوريين بتوخي الحيطة على جميع مداخل مخيم عين 

قبل األمن العام الحلوة وعدم الخروج من المخيم اال للضرورة القصوى خشية اعتقالهم من 
 اللبناني، وذكر الناشطون أن حمالت االعتقال للفلسطيني السوري ما زالت مستمرة حتى اليوم

أصبحت على جميع الحواجز األمنية في لبنان، تأتي هذه التحذيرات بعد قيام األمن العام و 
أن األمن العام اللبناني باعتقال عدد من الالجئين الفلسطينيين بتهمة انتهاء اإلقامات، علمًا 

اللبناني يقوم باحتجاز الجواز والهوية لكل من يريد التجديد أو يماطل في منح اإلقامة إلى ما قبل 
 .انتهائها بفترة وجيزة

ومن جانبها طالبت حركة حماس على لسان مسؤول مكتب شؤون الالجئين في لبنان ياسر علي 
نيي سورية اعتقلهم حاجز األمن العام شخصًا من فلسطي 41السلطات اللبنانية، اإلفراج عن 

اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة من جهة 
الحسبة، بتهمة عدم حيازتهم إقامة في لبنان، 
وأشار العلي أن هذه اإلجراءات تعد مزيدًا من 
التضييق على الالجئين الفلسطينيين، مما يسبب 

القابل  -بالمزيد من الضغط على المخيم
حظة، مؤكدًا أن التوقيف لالنفجار في أي ل

 .سيؤثر سلبًا على أمن المخيم
وناشد ياسر علي الحكومة اللبنانية لوضع حدًّ 

، ال يلزمهم «الجئين»لهذه المشكلة من خالل قرار رسمي يعتبر فلسطينيي سورية في لبنان 
اؤوا إلى فهم ليسوا زوارًا وال سياحًا يستجّمون في لبنان، بل ج استصدار إقاماتهم في هذا البلد

 .لبنان هربًا من منطقة حرب وتنطبق عليهم االتفاقيات الدولية الخاصة بالالجئين
وأكد العلي في ختام حديثه على أن حركة حماس تتابع أوضاع الموقوفين وتقوم باالتصاالت مع 

 .كافة المعنيين للعمل على اإلفراج عنهم بأسرع وقت ممكن
طينية السورية اعتصامًا أمام مدرسة السموع في مخيم وفي السياق عينه نفذت العائالت الفلس

عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك احتجاجًا على ما يتعرضون له من حملة اعتقال من 
قبل حواجز األمن العام اللبناني، بحجة انتهاء اقاماتهم، كما جدد المعتصمون مناشدتهم لكافة 

المتحدة من أجل التدخل لإلفراج عن جميع المعتقلين  الجهات المعنية بحقوق اإلنسان واألمم
 .الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة
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 آخر التطورات
تستمر طائرات النظام السوري لليوم الثالث على التوالي بقصف المخيمات الفلسطينية ومحيطها 

ورية، بالبراميل المتفجرة، فقد ُسجل يوم أمس سقوط برميل متفجر على مخيم درعا جنوب س
اقتصرت أضراره على الماديات، كما ألقت الطائرات السورية ثالثة براميل متفجرة على محيط 
مخيم خان الشيح الغربي في آخر شارع السعيد والفيالت الغربية، فيما ال يزال التوتر وعدم 
الشعور باالستقرار واألمن يسود بين أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية، نتيجة قصف 

برمياًل  52ماتهم بالبراميل المتفجرة، حيث شهدت األيام المنصرمة الماضية سقوط أكثر من مخي
متفجرًا على مخيم خان الشيح ودرعا وتجمع المزيريب، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا 

 .والجرحى، كما خلفت دمارًا كبيرًا في المنازل والممتلكات

 
 استهداف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة

وفي السياق عينه تعرض مخيم اليرموك لقصف بقذائف الهاون طالت عدة مناطق منه، اقتصرت 
األضرار على الماديات، يأتي ذلك بعد ليلة من قصف المخيم بقذائف الهاون، واندالع اشتباكات 
تركزت على محوري ثانوية اليرموك وشارع فلسطين، بين الجيش النظامي والمجموعات 

لية له من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة، إلى ذلك أقام المكتب اإلغاثي الفلسطينية الموا
 .بالتعاون مع مؤسسة النهضة الخيرية مأدبة إفطار لكبار السن والعجزة في المخيم

 
 معتقلون

من أبناء مخيم خان الشيح، وذلك من قبل حاجز  "أحمد الخطيب" اُعتقل الالجئ الفلسطيني
وضمن هذا السياق وثقت مجموعة العمل إقدام  ،حنايا بريف دمشقاألمن السوري في بلدة ص
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الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح منذ بداية األحداث  68قوات النظام على اعتقال 
 .هناك

 
 لجان عمل أهلي

أقامت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس الخيرية، افطارًا جماعيًا لقرابة 
هذا ويبلغ عدد , شخصًا من أبناء مخيمات سورية المهجرين إلى مخيم البداوي شمال لبنان 522

عائلة من أصل ( 622)الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والقاطنين في مخيم البداوي 
 .ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية" 11222"

 
 هنغاريا

يوم الثالثاء تعليق العمل بإحدى مواد معاهدة دبلن  –هنغاريا  -لنت السلطات المجرية أع
 .األوروبية إلى أجل غير مسمى، والتي تنص على إعادة الالجئين إلى أول دولة تأخذ بصماتهم

، في إشارة منه إلى التدفق الكبير "القارب ممتلئ"إن  :ال زولتان كوفاكس لوسائل اإلعالموق
ألف الجئًا عبر الحدود مع  14قد وصل إلى المجر  5241للمهاجرين على بالده، وكان عام 

صربيا، والتي يصل طولها الى مئة وخمسة وسبعين كيلومترًا، يذكر أن المجر تعتبر إحدى أهم 
دول العبور األوروبي برًا نحو دول اللجوء ويسلك المهاجرون طريقهم من سالونيك من اليونان، 

ونيا ثم صربيا وبعدها المجر ومنها إلى النمسا، بيد أن الكثير من المهاجرين الفلسطينيين ثم مقد
والسوريين يعانون بسبب أخذ بصماتهم فيها، وذلك بسبب رفض دول اللجوء األوروبي منحهم 
اإلقامة مع وجود استثناءات إال أن القرار الحالي من شأنه أن يشكل طوق نجاة للمهاجرين حسب 

 .محللينبعض ال
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 4102/ حزيران ــ يونيو 42الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 42،861)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  62 •

وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا في مصر( 8222)الجئًا في لبنان، ( 11222)األردن و
 .5242اير لغاية فبر " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 48)أكثر من  •
ضحية ( 496)معتقل و( 698)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 561)الماء لـ و  يومًا،( 191)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 151)
 .ضحية( 418)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .على التوالي يوماً ( 826)

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

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 194)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)دمار حوالي أيام النقطاع المياه عنه و ( 141)حوالي : مخيم درعا •
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 


