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االئتالف السوري المعارض يتخذ قراراً بسحب عناصر الدفاع "

 "المدني من مخيم اليرموك بدمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .% من أحياء مخيم السبينة تعرضت للتدمير والخراب 80• 

 .فلسطينيو سورية في لبنان يشتكون شح المساعدات اإلغاثية• 
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 آخر التطورات 

أفادت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن الحكومة السوريّة المؤقتّة" في 

االئتالف السوري المعارض، اتخذت قراراً بسحب عناصر الدفاع المدني 

السوري ) القبعات البيضاء( التابع "لها، من مخيّم اليرموك إلى المناطق 

القرار بيت سحم(، وبحسب تلك المصادر فأن هذا  -ببيال  -المجاورة )يلدا 

ً على المدنيين المتبقين داخل المخيم، من الناحية اإلنسانية  سينعكس سلبا

والخدماتية، مشيرين إلى أن الدفاع المدني هو الهيئة الوحيدة المتبقية في 

ن إسعاف للجرحى وإطفاء الحرائق اليرموك التي تقدم خدماتها للمدنيين م

 زالة الركام والتنظيف ونقل المياه.إو

 

 

 

 

 

 

 

ذلك يعاني أهالي مخيم اليرموك من أوضاع معيشية صعبة في في غضون 

ظل غياب المؤسسات اإلغاثية والخيرية وشح في تقديم المساعدات لهم، 

ً أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت  علما

عملها داخله إثر تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من 

 اإلغاثيين داخل المخيم. الناشطين

وفي موضوع مختلف، أكد عدد من الناشطين تمكنوا من دخول مخيم 

% من أحياء وبيوت مخيم السبينة 80السبينة بريف دمشق على أن أكثر من 
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مدمرة تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل 

ما يشكل المدخل الغربي وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو 

للمخيم، مشيرين إلى أن بقية المنطقة حتى مدارس األونروا آخر حدود 

ً ما.  المخيم من جهة الشرق تحتاج ترميم إال أن وضعها أفضل نوعا

وأضافوا " أن البيوت التي لم تدمر ومحسوبة على المعارضة قد تم حرقها، 

 ثقيل ".وفي الغالب معظم البيوت ال تحوي إال المتاع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى ذلك يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له 

، 7/11/2013بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ يوم 

وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين 

انتهت بسيطرة  الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي

 الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل.

وباالنتقال إلى لبنان حيث تشكو العائالت الفلسطينية السورية المهجرة، من 

تجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم، 

وبحسب تلك العائالت فأنهم يعانون من أوضاع صعبة جداً على كافة 

ت الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، وما زاد من مأساتهم وفاقمها المستويا



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

معاملة الحكومة اللبنانية لهم كسائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على 

الدولة اللبنانية، وعدم شعورهم باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي 

االعتقال التي يقوم  يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقاماتهم وحملة

بها بين الحين واآلخر بحجة انتهاء إقاماتهم باإلضافة إلى ذلك ال تسمح 

 الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.

 2017يوليو  –تموز  25فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

مجموعة العمل من  ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت3540• )

 ( امرأة.463توثيقهم بينهم )

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1615• ) ( معتقالً فلسطينيا

 ( امرأة.101السوري بينهم )

القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1461مخيّم اليرموك يدخل يومه )

جئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية ( ال196• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً وعن مخيّم 1199انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يوماً.1048اليرموك منذ )

أهالي مخيّم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 

( يوماً، والمخيّم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1542)

 ( يوماً.295)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 31، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )2016

( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17ألف، وفي األردن )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.


