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... الجئًا فلسطينياً  من أبناء مخيم السيدة زينب قضوا في سورية 40"
األمن اللبناني يعتدي بالضرب والشتائم على عائالت فلسطنية سورية 

 "ةعلى الحدود ويمنعونهم من دخول األراضي اللبناني

 
 

 
 شاب من أبناء مخيم درعا يقضي في سورية .

 تحليق للطيران الحربي في مخيم درعا تزامناً مع قصف المناطق المتاخمة له .

  يوماً بال ماء19 يوماً تحت الحصار، و435مخيم اليرموك  .

 أهالي مخيم الرمدان يشتكون من أزمات معيشية خانقة .

 اعتقال ثالثة الجئين من أبناء مخيم العائدين بحمص .

  فلسطينيون سوريون معتقلون في ألبانيا يناشدون المنظمات الدولية التدخل

 .لإلفراج عنهم

 

 مخيم السيدة زينب
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 لبنان
قامت عناصر األمن العام المبناني في نقطة المصنع الحدودية يوم أمس بمنع عدد من الالجئين 

الفمسطينيين السوريين من دخول األراضي المبنانية بعد أن إنيالوا عمييم بالضرب والشتائم 
. الخادشة لمحياء

وفي التفاصيل أفاد أحد الالجئين الذين تعرضوا لمضرب والشتم من قبل عناصر األمن العام 
أن تمك العناصر لدييا حقد دفين في التعامل مع الفمسطيني "المبناني في نقطة المصنع الحدودية 

ــ عمى حد قولو ــ فعند وصولنا إلى نقطة المصنع المبناني قام عناصر األمن بجمع بطاقات 
الدخول الخاصة بالالجئين الفمسطينيين وتمزيقيا أمام أعيننا وبدؤوا بتوجيو سيل من الشتائم 

بأنيم إنيالوا عمى "، وأضاف "والمسبات غير األخالقية والتي تخدش الحياء أمام األطفال والنساء
أنتم فمسطينيون ممنوعون من دخول لبنان، تريدون أن "بعض الشباب بالضرب وىم يرددون 

وغيرىا من العبارات التي اقشعر ليا بدني عند تردادىا، " تحاربوا إذىبوا إلى سورية وحاربوا ىناك
ونوه بأنو رغم التوسالت من النساء لدخول لبنان إال أن عناصر األمن المبناني أجبرونا عمى 

 ".ةالعودة إلى األراضي السوري

 
نقطة المصنع الحدودية 

 أصدرت قرارًا يمنع دخول الفمسطيني 2014/ أيار ــ مايو / 3يذكر أن السمطات المبنانية يوم 
السوري إلى لبنان وأوعزت إلى السمطات السورية المعنية بوقف إعطاء تصاريح السفر إلى لبنان 

وضرورة طمب موافقة مسبقة من األمن العام المبناني قبل ، ألصحاب اليوية الفمسطينية السورية
، وأن الدخول إلى لبنان من فمسطينيي سورية حصرًا ألصحاب الحاالت الخاصة، منح التصريح

 .ويقرر الدخول موظفي الحدود عند منطقة المصنع الحدودية
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ويشار بأن حالة من القمق والتوتر تسود بين فمسطينيي سورية الميجرين إلى لبنان والبالغ 
 ألف الجئ خوفًا من اعتقاليم وترحيميم إلى سورية، ما جعميم حبيسي 44تعدادىم حوالي 

منازليم والمناطق التي يقطنون بيا وحَد من حرية حركتيم وتنقالتيم مما زاد من العبء 
 .االقتصادي عمييم

 
 ضحايا

من أبناء مخيم درعا جراء االشتباكات التي  (1991)مواليد " حسام محمد نعيمي" قضى الشاب
 .اندلعت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في مدينة القنيطرة جنوب سورية

 
حسام محمد نعيمي 

 آخر التطورات
شيد مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية تحميقًا لمطيران الحربي، تزامن ذلك مع سماع 

أصوات إنفجارات متتالية نتيجة قصف المناطق المحيطة بو، ومن جانب آخر أفاد أحد شيود 
العيان بوجود عدد كبير من القناصين عمى المباني المطمة عمى حارات وأزقة المخيم والذين 

يقومون باستيداف كل ما ىو متحرك مما جعل األىالي في حالة من الخوف الدائم عمى حياتيم 
 .وحياة أطفاليم

في غضون ذلك قامت وكالة األونروا بتوزيع المساعدات اإلغاثية عمى أىالي مخيم اليرموك 
 عمى التوالي، ومن 435الذين يعانون من استمرار الحصار المفروض عمى مخيميم لميوم 
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 األمر الذي زاد من معاناتيم 8/9/2104استمرار انقطاع المياه عن جميع أرجاء المخيم منذ يوم 
. وأعبائيم اإلقتصادية خاصة في ظل إنقطاع التيار الكيربائي وجميع الخدمات األساسية

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

إلى ذلك أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا الفمسطينيين 
السوريين الذين سقطوا في مخيم السيدة زينب لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق منذ بداية 

 الجئاً  وذلك حسب اإلحصائيات 40، بمغ 2014األحداث السورية وحتى نياية آب ــ أغسطس 
 .التوثيق بمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية »التي يقوم بتوثيقيا فريق
 كم جنوب العاصمة 15عمى بعد 1968 و1967بين عامي " قبر الست " ُأقيم مخيم السيدة زين

 ألف متر مربع، ينحدر أبناء 23، عمى مساحة "مقام السيدة زينب"، بالقرب من )دمشق)السورية 
 ومن قرى سيل ،من قضاء مدينتي صفد وطبريا، ومن غوير أبو شوشة" الست زينب"مخيم 

الصالحية، الدوارة، العابسية، الخالصة، القيطية، الزوية، جاحوال، ومن قرية : الحولة، وىي
العقايمة، والويسية، والتالوية، : ومعظميم ينتمون إلى العشائر الفمسطينية، مثل، المالحة والزوق

 .والزناغرة، والشمالنة، والييب، والوىيب، والمواسي والصبيح والسوالمة
وفي السياق ذاتو يعاني سكان مخيم الرمدان الواقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق من أزمة 

اقتصادية حقيقية جراء انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية عمييم ما سبب بانتشار البطالة 
 .بين سكانو ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار

الجدير ذكره أن مخيم الرمدان ىو من المخيمات الفمسطينية في ريف دمشق، وقد أنشئ في 
وىو يتألف من سبعة أحياء سميت ، الخمسينات من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات
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، ويبمغ (طبرية حطين الشجرة الرممة عجور صفد دالتا (معظميا بأسماء مدن وقرى فمسطينية
 عائمة نزحت من مخيم 200 شخص، ويستقبل المخيم ما يقارب 4000عدد سكانو حوالي 

 .اليرموك

 
مخيم الرمدان 

في حين يشكو اآلالف من سكان مخيم خان الشيح إضافة إلى المئات من العائالت النازحة إليو 
من أوضاع معيشية صعبة، حيث تشيد المناطق المجاورة لممخيم عمميات عسكرية واسعة، كان 

 .لممخيم نصيب منيا حيث سقط عميو عدد من البراميل المتفجرة والقذائف في األيام السابقة
ىذا وتمقي األوضاع المتوترة في محيط المخيم بظالليا عميو حيث يعاني األىالي من صعوبات 
كبيرة في إدخال المواد التموينية والمحروقات إلى مخيميم وذلك بسبب إغالق الحواجز التابعة 

لمنظام الطرق الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو مما تسبب بإرتفاع أسعار المواد 
التموينية وفقدان أصناف عديدة منيا، وفي ذات السياق يعاني األىالي من مشكالت في المياه 
 .وذلك بسبب انقطاع التيار الكيربائي لفترات طويمة مما أدى لتوقف مضخات المياه عن العمل

 
 اعتقال

تصاعدت في اآلونة األخيرة حممة االعتقاالت التي يشنيا األمن السوري ضد أبناء مخيم العائدين 
في حمص ما سبب حالة من الخوف والتوتر بين أبنائو الذين باتوا اليأمنون عمى حياتيم، فقد قام 

أمجد "و" إبراىيم أبو الخير:" " باعتقال ثالثة من أبناء المخيم ىم26/9األمن السوري يوم أمس 
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الذي اعتقل بعد منتصف الميل من أمام منزلو وسط شارع القدس، وىو " محمود جياد"، و"القوسي
 .في العقد الثالث من العمر

 
 ألبانيا

وردت معمومات لمجموعة العمل تفيد بوجود عدد من العائالت الفمسطينية السورية معظميم من 
النساء واألطفال معتقمون في ألبانيا، حيث يتعرضون لممعاممة القاسية، كما أنيم يعانون من 

 .ظروف صحية سيئة في ظل ظروف اعتقال غير إنسانية
وبناًء عمى ذلك دعت العائالت الفمسطنيية السورية المعتقمة في السجون األلبانية الصميب األحمر 

الدولي وجميع الييئات الحقوقية والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان لمتدخل من أجل 
. إطالق سراحيم والكشف عن المعاناة التي يعيشيا المعتقمون في السجون األلبانية

:  فيما وردت لممجموعة قائمة بأسماء كنية عائالت الالجئين المعتقمين في السجون األلبانية، وىم
 عمايري، جعيص، السويد، الحبش، الخطيب، ،الرفاعي، التميم، الحمو، األحمد، الشركسي

. "طحان، الحوران، إبراىيم
الجئًا فمسطينيًا " 21" قرارًا بترحيل 3/6/2014الجدير باإلشارة أن السمطات األلبانية اتخذت يوم 

 .سوريًا كانوا معتقمين لدييا بتيمة اليجرة غير الشرعية إلى اليونان


