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 "اعتقاالت ومداهمات لالجئين فلسطينيين سوريين في القاهرة"

 
 

 وفد من الفعاليات الفلسطينية يدخل مخيم اليرموك. 

 أهالي مخيم الحسينية يطالبون بالعودة إلى مخيمهم. 

  والمواصالت في معظم المخيماتأزمات في المحروقات. 
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 القاهرة -مصر
شنت السلطات المصرية حملة مداهمات ومالحقات للالجئين الفلسطينيين الفارين من سورية إلى 
مصر على مدار األيام الثالثة الماضية، وتركزت الحملة في العاصمة القاهرة في مدينة نصر 

وفقًا ألحد الالجئين الفلسطينيين هناك مداهمات اكتوبر ومنطقة العبور، وشملت الحملة  ٦و
للمنازل التي يعتقد أنها تأوي الجئين فلسطينيين أو سوريين، كما أن االعتقاالت طالت الجئين 

 .في الشارع أثناء تسوق أو مرور عادي
وأكد المصدر أن السلطات المصرية تتحجج بعدم وجود إقامات قانونية لدى هؤالء، علمًا أن دائرة 

لهجرة المصرية ترفض إصدار أي نوع من اإلقامات لالجئين الفلسطينيين والسوريين في مصر، ا
من جانبها تابعت مجموعة العمل اتصاالتها ببعض الالجئين هناك إضافة لعدد من الحقوقيين 
الذين أكدوا وجود حملة شرسة لمالحقة الالجئين، وعدم وجود أي مبرر قانوني أو جنائي لهذه 

وفي السياق ذاته قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن سلوك السلطات الحملة، 
المصرية مخالف لكل األعراف والقوانين الدولية التي تحتم على السلطة حماية ورعاية الالجئين 
الفارين من مناطق الحرب، كما أن ترحيل الالجئين باتجاه سورية يعتبر انتهاكًا صارخًا ألبسط 

 .ئ، وهو أمر تتحمل عواقبه الحكومة المصريةحقوق الالج
جدير بالذكر أن السلطات المصرية اعتقلت عددًا من الفلسطينيين والسوريين الذين تستعد 
لترحيلهم باتجاه سورية الليلة عبر مطار القاهرة، كما أن انتهاكات إنسانية جسيمة سجلت خالل 

ن في سجون مصر باإلسكندرية، خاصة فيما األيام الماضية بحق السجناء الفلسطينيين والسوريي
معتقاًل فلسطينيًا  ٠٩٢يتعلق بقضايا التحرش الجنسي، هذا ويقبع في سجون مصر ما يقرب من 

 .من سورية معظمهم من العائالت التي تضم أطفااًل ونساء
 

 مخيم اليرموك
يات الفلسطينية حالة من التفاؤل تنتشر بين أهالي مخيم اليرموك، وذلك بعد تمكن وفد الفعال

وقد  ،من الدخول إلى المخيم بهدف التأكد من تنفيذ بنود اتفاقية المصالحة" العمري"برئاسة الشيح 
عبر الشيخ العمري عن أمله بتحقيق المصالحة وتطبيق بنودها مؤكدًا أن المبادرة هي مبادرة 

فلسطيني، ومن الشعب الفلسطيني ليست ألي منظمة أو ألي فصيل إنما هي مبادرة الشعب ال
جانب آخر أصيب أحد شباب المخيم بالرصاص أثناء تواجده بالقرب من مشفى فايز حالوة، فيما 

مشدد اليزال مفروضًا على يشهد المخيم في األيام األخيرة حالة من الهدوء، ويذكر أن الحصار ال
 .المخيم
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 مخيم الحسينية
إغالق مداخل المخيم من جميع ال يزال أهالي مخيم الحسينية خارج مخيمهم وذلك بسبب 

الجهات، فيما طالب األهالي بالسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم وذلك بعد أن شهد اشتباكات عنيفة 
بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على 

 .المخيم
 

 مخيم خان الشيح
ط صعوبات تواجه األهالي في االنتقال إلى هدوء حذر يعيشه أهالي مخيم خان الشيح وس

العاصمة دمشق وذلك بسبب أزمة المحروقات التي يعاني منها ريف دمشق إضافة إلى تشديد 
اإلجراءات األمنية على الحواجز الطرقات، ويقاسي المخيم مثله كباقي المخيمات الفلسطينية في 

بائي، وفي سياق متصل قامت الهيئة سورية من غالء المواد التموينية وانقطاع التيار الكهر 
الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتمديد الكهرباء واإلنارة وشفاطات الهواء داخل الملجأ المقابل 

 ".بيريا ـ عين ماهل"لمدرسة 

 
 ئ في مخيم خان الشيحجتمديد الكهرباء واإلنارة وشفاطات الهواء داخل المال

 حمص -مخيم العائدين
تعم أرجاء مخيم العائدين في حمص، فيما تستمر معاناة األهالي من غالء حالة من الهدوء 

أسعار المواد التموينية، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تتجاوز الخمس عشرة ساعة 
يوميًا، فيما يشتكي األهالي من انتشار البطالة في صفوف أبنائهم وذلك بسبب األوضاع األمنية، 

يجارات المنازلحيث تتفاقم معانات  .هم مع ارتفاع أسعار األغذية وا 
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 مخيم خان دنون
وسط معاناة  ،سماع أصوات إنفجارات ناجمة عن قصف المناطقة المجاورة لمخيم خان دنون

كبيرة من األهالي بسبب قدوم فصل الشتاء وعدم توافر المحروقات للتدفئة والمواصالت، ويشار 
أن مخيم خان دنون يستقبل عددًا كبيرًا من عائالت المخيمات الفلسطينية النازحة اليه نتيجة 

 .الحصار والقصف
 

 لجان العمل األهلي
بالتعاون مع وكالة األونروا و  ةيهيئة الخيرية الفلسطينفي إطار حملة التلقيح التي تشرف عليها ال

تم تلقيح طالب المدارس من الصف السابع وحتى الصف التاسع في مدارس قدسيا باللقاحات 
 .الالزمة

اليوم إعادة سيارة اإلسعاف داخل المخيم التابعة للهيئة الخيرية إلغاثة الشعب  ومن جانب آخر تم
 .أشهر 5ام لحوالي الفلسطيني للعمل بعد توقف د

 
 حملة التلقيح في مدارس قدسيا


