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" إما الترحيل إلى سورية أو الحبس: "الفلسطينيون المحتجزون بمصر"
 "ىذا ما قالو مندوب السفارة الفلسطينية

 
 
 أهالي اليرموك المحاصرون يلجؤون للطرق البدائية في الطهي والتدفئة. 
  وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يدخل إلى مخيم اليرموك لالجئين

 .الفلسطينيين بدمشق

 تدني الخدمات الطبية في مخيم خان الشيح واستمرار أزمة المواصالت فيه. 

  ارتفاع إيجارات المنازل أحد أبرز أوجه معاناة الفلسطينيين النازحين عن
 .مخيماتهم

 اعتقال طالب جامعي من أبناء مخيم العائدين بحمص .

 أوضاع قانونية غير واضحة يعاني منها الفلسطينيون السوريون في تركيا. 
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 آخر التطورات
أعرب عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين المحتجزين في سجن كرموز لمجموعة العمل من 

" ياسر سممان"أجل فمسطينيي سورية عن خشيتيم من ترحيميم إلى سورية وذلك بعد أن أخبرىم 
والذي عرف نفسو بأنو مندوب عن سفارة فمسطين في القاىرة أنو ال حمول أماميم حيث سيبقون 

طمب – فقال أحد الالجئين الفمسطينيين لممجموعة .في السجن إلى أن يقبموا بترحيميم إلى سورية
ىأل بمغونا انو بدن ينقمونا عمى سجن القناطر بالقاىرة - " عدم ذكر اسمو ألسباب شخصية 

وبعدين بدنا نضل ىنيك وما في أي إخالء ورح نضل بالسجن إال يمي بدو يسافر عمى سوريا 
". عني يا السجن يا سورية

 بالمية اإلجراءات يمي رح 5قال انو السفارة عم تسعى بمي بتحسن عميو بس يعني األمل "مضيفًا 
تصير معكم معروفة سجن لحين الترحيل وادعو ربكم انكم قاعدين ىون يعني ىادا أحسن محل 

 ."وما طالع باليد شي
ومن جانبيم عّبر األىالي عن قمقيم مطالبين السفارة بتحمل مسؤولياتيا تجاه أقاربيم، حيث شدد 

أحد أقارب المحتجزين إلى ضرورة منع ترحيل الالجئين إلى سورية وذلك لما فيو من خطورة عمى 
. حياتيم، طالبًا إيجاد حل لترحيميم إلى تركيا أو أي بمد أوروبي يقبل استقباليم

ويذكر أن أكثر من مئة الجئ فمسطينيي وسوري تحتجزىم السمطات المصرية في سجن كرموز، 
وذلك بعد أن وقعوا ضحية لعممية نصب من قبل أحد الميربين في تركيا، حيث اتفقوا معو عمى 
أن يوصميم إلى الشواطئ األوروبية، إال أنو لم يصدق معيم فانتيت رحمتيم كمحتجزين في أحد 

السجون المصرية، حيث يعتقمون وسط مخاوف من ترحيميم إلى سورية، حيث أن السمطات 
المصرية قامت سابقًا باحتجاز العشرات من الالجئين في ظروف غير إنسانية فيما تم ترحيل 

. بعضيم إلى سورية
أما في سورية فمع استمرار الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية 

عمى " 488" القيادة العامة عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لميوم – الشعبية 
التوالي، تستمر معاناة األىالي ويفاقم من ذلك انقطاع الماء والكيرباء وعدم تواجد المحروقات، 

مما دفعيم لمعودة إلى الطرق البدائية بالتدفئة والطيي، حيث عاد األىالي الستخدام مدافئ ومواقد 
إلى ، لمطن الواحد$ 100الحطب، ويذكر أن الحطب أصبح يباع بأسعار قد تصل إلى أكثر من 

ذلك دخل يوم أمس وفد من منظمة التحرير الفمسطينية حيث التقى مع عدد من الجيات 
المتواجدة داخل المخيم، فيما لم يرشح أي تفاصيل عن تمك المقاءات باستثناء أن الوفد قد يعود 

. في اليوم التالي الستكمال تمك المقاءات
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وفد من منظمة التحرير الفلسطينية من لقاء 

وفي ريف دمشق يشيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق تدني في الخدمات 
الطبية التي تقدم لألىالي، حيث أغمقت المشفى الوحيدة القريبة من المخيم منذ عدة أشير وذلك 

بسبب التوتر األمني الذي شيدتو المنطقة، ولم يبق لألىالي إال مستوصف واحد تابع لوكالة 
حيث يقدم الخدمات الطبية البسيطة لألىالي، وفيما يتعمق بالمواصالت فال تزال جميع " األونروا"

الطرقات الواصمة بين المخيم ومحيطو مقطوعة وذلك بسبب القصف المتكرر واالشتباكات التي 
" خان الشيح– زاكية "تشيدىا المزارع المحيطة بالمخيم، فيما يجبر األىالي عمى سموك طريق 

. رغم خطورتو وذلك من أجل الوصول إلى العاصمة
من أبناء مخيم العائدين بحمص " غريب محمد غريب"ومن جانب آخر سجل اعتقال الشاب 

وذلك منذ الرابع من شير أكتوبر الماضي حيث اعتقمو عناصر حاجز دوار السريتل جانب 
الممعب البمدي التابع لمجيش النظامي، يذكر أنو طالب جامعي وىو في العقد الثاني من العمر، 

. من أىالي قرية عين الزيتون في فمسطين
وعمى صعيد آخر تشيد المدن والبمدات السورية ارتفاعًا غير مسبوق بإيجارات المنازل وذلك 

بسبب الضغط الكبير عمى المنازل في المناطق اآلمنة نسبيًا، ويذكر أن معظم أىالي مخيمات 
اليرموك والسبينة والحسينية قد نزحوا إلى مناطق الزاىرة وقدسيا وجرمانا ومخيم خان دنون وىي 

مناطق تشيد اكتظاظ سكاني كبير ألنيا تعد من المناطق اآلمنة نسبيًا، في حين يبمغ إيجار 
في الشير الواحد، مما يضاعف من األعباء االقتصادية $ 300إلى $ 150المنزل ما بين 

. الممقاة عمى كواىل الالجئين خصوصًا مع انتشار البطالة في صفوفيم
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أما في تركيا فبالرغم من توقف السمطات التركية عن إصدار تأشيرات دخول لالجئين 
الفمسطينيين السوريين المتواجدين في سورية ولبنان إال أن تركيا ال تزال الوجية الوحيدة المتبقية 
لالجئين الفمسطينيين حيث يدخمونيا بطرق غير نظامية وذلك عبر سموك الطرقات البرية بين 

سورية وتركيا، حيث ترفض المعابر الرسمية دخوليم بطريقة نظامية بحجة عدم حصوليم عمى 
. تأشيرات

فيما يعيش من استطاعوا الوصول إلى تركيا أزمة قانونية لوجودىم عمى األراضي التركية حيث 
ال يتم منحيم إقامات وسط ضبابية في التعامل معيم من الجية القانونية فال يتم معاممتيم 

كمعاممة الالجئين السوريين، وال تتم معاممتيم كالمواطنين الفمسطينيين، وفي ظل تمك الضبابية 
تعاني المئات من العائالت الفمسطينية حممة الوثائق السورية من أزمات اقتصادية حيث ال يحق 

.  مما يزيد من تعقيد أوضاعيم ىناك،ألفرادىا العمل بشكل نظامي
يذكر أنو لم يصدر أي تعميق من الجيات الرسمية التركية عن سبب توقفيا لمنح تأشيرات 

 .الدخول لالجئين الفمسطينيين السوريين
 

 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 58 يومًا، والماء لـ 571 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 488لميوم 
.  ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

. أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا" 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 93" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي390
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي359
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 559نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 205حوالي : مخيم درعا •

. داخمو
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استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
". خان الشيح- زاكية"طريق 

. استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا

 
 أزمة المياه في مخيم درعا


