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النظام السوري يصادر منزل عائلة فلسطينية في مخيم الحسينية "
 "بتهمة انتماء أبنائها لحركة حماس

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي برصاص قناص في مخيم اليرموك بدمشق. 

  مرتبات جيش التحرير الفلسطينيساعة من  84ضحية ثانية خالل. 

 فلسطينيو سورية على طاولة البحث داخل أروقة البرلمان البريطاني. 

  منذ نحو عامين ونصف" أحمد أبو طوق"النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني. 

  فلسطينيو سورية في لبنان يشاركون بالحراك الجماهيري ضد تقليصات األونروا
 .لخدماتها

 وانقاذ  خمسة مهاجرين ً آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى ( 61)يقضون غرقا

 .اليونان
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 ضحايا

برصاص قناص أثناء تواجده أمام منزله في مخيم " دمحم هايل حمادة"قضى الالجئ الفلسطيني 
اليرموك، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق 

ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة ( 0101)األحداث في سورية إلى منذ بداية 
ضحية، قضوا برصاص ( 482)لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ووثقت المجموعة 

 .قناص منذ بداية الصراع الدائر في سورية
ت من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر االشتباكا" سامر أحمد حسن"كما وقضى المالزم 

في محافظة درعا، مما يرفع عدد الضحايا الذين سقطوا من مرتبات " الشيخ مسكين"في بلدة 
 .ساعة الماضية إلى عنصرين 28جيش التحرير الفلسطيني خالل 

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قبل يومين في " إبراهيم علي جمعة"حيث قضى المالزم 
جيش التحرير الفلسطيني بالقتال إلى جانب الجيش  تلك االشتباكات، بعد أن ُأجبرت وحدات من

 .النظامي في معاركه التي يخوضها ضد المعارضة السورية المسلحة في تلك البلدة
 

 آخر التطورات
صادر النظام السوري منزل عائلة المصري في مخيم الحسينية بريف دمشق، وطردها خارج 

بأن اثنين منهم معتقلين في السجون السورية المخيم بدعوى انتماء أبنائها لحركة حماس، علمًا 
 .منذ أكثر من عامين

 
هذا وقد منعت قوات الجيش السوري النظامي العديد من عائالت المخيم خالل الفترة الماضية 

من هذه العائالت عائلة و  من العودة إليه، وأبلغوهم أن جميع ممتلكاتهم تحت تصرف الحاجز،
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حسينية المعروف بانتمائه السابق لحركة فتح، والذي اعتقله األمن أبو هشام قبالوي أحد وجهاء ال
 .أثناء عودته للمخيم 4102/ أغسطس  –آب /  40السوري يوم 

كما قامت تلك القوات بتفجير بيوت العديد من منازل الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين داخل 
، الذي ُفجر منزله (ود زغموتمحم)المخيم منها منزل المسؤول السابق لحركة حماس في المخيم 

 .األمر الذي أدى إلى دمار المنزل بشكل كامل 4102/ أغسطس  –آب /  40يوم 
من %( 21)فيما أكد نشطاء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ما يقارب من 

 سكان مخيم الحسينية، لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم، وذلك بسبب تخوفهم من االعتقال من
 .قبل حواجز الجيش النظامي التي تتحكم بمداخل ومخارج المخيم

 
 بريطانيا

ناقش عدد من الخبراء والباحثين البريطانيين في قاعة البرلمان البريطاني أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان وتأثيرات تقليصات وكالة األونروا على أوضاعهم المعيشية، إضافة ألزمة 

يين في سورية وما يعانونه من حصار واعتقاالت وتهجير وأوضاع إنسانية الالجئين الفلسطين
 .مزرية

في لندن، أول أمس االثنين تحت " مركز العودة الفلسطيني"جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها 
فلسطينيو لبنان  -غياب األفق السياسي و  الالجئون الفلسطينيون بين تحديات الفقر)عنوان 

يث عرض مركز العودة تقريرًا حول الفقر في مخيمات الالجئين الفلسطينيين ، ح(وسورية نموذجاً 
في لبنان في ظل تدفق الالجئين الفلسطينيين من سورية وغياب دور فاعل لمؤسسات األمم 

 .المتحدة

 



 

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

 

وجمعيات ومؤسسات  ،وذلك بحضور عدد من النواب البريطانيين وخبراء في السياسية والتنمية
مع فلسطين، وبمشاركة النائب البريطاني والوزير السابق في حكومة حزب  بريطانية متضامنة
 .العمال بن برادشو

جلسة داخل مجلس  4102/ تموز  -8هذا وكان مركز العودة الفلسطيني في لندن قد عقد يوم 
اللوردات البريطاني، تمحورت حول التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الالجئين 

ين، والحلول المطروحة لذلك، حيث شارك فيها كاًل من البارونة جيني تونغ، والسفير الفلسطيني
الفلسطيني في المملكة المتحدة البروفيسور مانويل حاساسيان، والوزيرة السابقة في حكومة توني 

 .بلير كلير شورت
الثاني لعام الجدير بالذكر أن مجموعة العمل ومركز العودة سيصدران التقرير نصف السنوي 

 .حول أوضاع فلسطينيي سورية خالل األيام القليلة المقبلة 4102
 

 اعتقال
-2منذ تاريخ ( " عاماً  33" )أحمد أبو طوق "يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني 

 .وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية ،وحتى اللحظة 4103 -9
حملة اعتقاالت عشوائية شّنتها قوات النظام في أول مخيم الرمل، ووردت حيث تم اعتقاله ب

قبل نحو عام ونصف، ولم ترد عنه  - 432فلسطين  -معلومات بأنه في فرع األمن العسكري 
 .أي معلومات منذ تلك اللحظة

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

معتقاًل  0122على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
معتقاًل من أبناء مخيم الرمل، في حين بلغت  88فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم 

 .الجئاً  230ضحايا التعذيب في سجون النظام حصيلة 
 

 لبنان
يستمر المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان مشاركتهم في 
االعتصامات والتحركات واللقاءات التشاورية التي تنظمها المؤسسات العاملة بالشأن الفلسطيني 

الة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في لبنان، ضد القرارات األخيرة التي اتخذتها وك
 .في تقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة ملف االستشفاء
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في غضون ذلك شارك المئات من المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان في االعتصامات 
القليلة الماضية، وذلك احتجاجًا الجماهيرية التي أقيمت في المخيمات والمدن اللبنانية في األيام 

على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان، كما أكدوا على أنها جزء أساسي من الحراك 
الشعبي السلمي الداعم لمطالب أهلنا الفلسطينيين الالجئين المقيمين في لبنان أو الالجئين من 

الصلة بالتعليم والصحة وسواها، سورية الداعية إلى التراجع عن قرارات تقليص الخدمات ذات 
 .محذرين من المخاطر المترتبة على مثل هذه القرارات على حياة الالجئين بمختلف تفاصيلها

وفي السياق شاركت لجنة فلسطيني سوريا في لبنان باللقاء التشاوري الذي أقامته المؤسسات 
لجنة الفلسطينية لتكريم العاملة في الشأن الفلسطيني في منطقة صيدا ومخيماتها، بمركز ال

، ويأتي هذا االجتماع ضمن االنعقاد المستمر للقاء 42/0/4100الشهداء في صيدا، االثنين 
وذلك لبحث سبل مواجهة قرارات األونروا وثنيها عن تقليصاتها المستمرة في الخدمات المقدمة 

 .لالجئين الفلسطينيين في لبنان
حراك مختلف مكونات الشعب الفلسطيني المطالبة وتم االتفاق على عدة خطوات تتماهى مع 

يذكر أن عدد المهجرين من فلسطينيي سورية وفق احصائيات وكالة األونروا .بحقوقه اإلنسانية
ألف ( 33)ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 24.2)قد بلغ 
 .مهجر

 
 تركيا

قاربهم في بحر ايجة اثناء محاولتهم العبور من قضى خمسة مهاجرين غرقًا بعد انقالب 
مهاجرًا  00إنه جرى انقاذ " وكالة دوغان لألنباء"السواحل الغربية التركية الى اليونان، وقالت 

آخرين جوًا وبحرًا في عملية بحث وانقاذ نفذها حرس السواحل التركي، حيث حاول المهاجرون 
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ظة آيدين في محاولة للوصول الى جزيرة االنطالق بقاربهم من منطقة ديديم في محاف
 .فارماكونيسي اليونانية

مهاجرًا وصلوا إلى اليونان  300و ألفاً  22في بيان أمس أن " منظمة الهجرة الدولية"وذكرت 
، في 4102( يناير)مرة من عددهم في كانون الثاني  30بحرًا منذ بداية هذا العام، أي أكثر بـ 

 .4100قضوا غرقًا في مياه المتوسط في العام ضحية  088حين سجلت الوكالة 

 
 6102/ كانون الثاني ــ يناير / 62/وأرقام حتى  إحصائيات # فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 245211)سوريًا في األردن والجئًا فلسطينيًا ( 02211) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)

4102. 
كانون األول  -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 80.4)أكثر من  •

4102. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : يرموكمخيم ال •

يومًا على ( 212)يومًا، والماء لـ ( 0108)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 922)
 .ضحية( 082)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 81)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 002)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

