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األمن العام اللبناني يصدر قرارت جديدة لتسوية أوضاع فلسطينيي "
 "سورية في لبنان

   

 
 

  معظم أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق يعتمدون على المساعدات بشكل أساسي
 .في حياتهم

  مخيم اليرموك بدمشق محرومون من الخدمات الطبيةآالف المحاصرين في. 

  أعوام من اعتقالها 3أنباء عن إفراج األمن السوري عن شابة فلسطينية بعد. 

 استمرار احتجاز الالجئ إبراهيم أبو خرج بمطار كوااللمبور. 

 معرض فوتوغرافي يروي معاناة حصار مخيم اليرموك في النمسا. 
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  آخر التطورات
األمن العام اللبناني قرارات جديدة تخص الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا أصدر 

الرعايا "ه اإللكتروني الرسمي تحت عنوان والالجئين السوريين، ونشر تلك القرارات عبر موقع
، حيث شمل الالجئين "تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين/ السوريون والفلسطينيون 

 :ن القادمين من سوريا بعدة نقاط وهيالفلسطينيي
تسوية أوضاع الرعايا الفلسطينيين الالجئين في سوريا والمقيمن حاليًا في لبنان منذ ما قبل 

 .األحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم
دون  مجاناً  03/11/5312ويمدد العمل بتجديد إقامات الفلسطينيين الالجئين في سوريا لغاية 

 .استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إقامتهم السنة

 
 32/31/5312وأكد القرار أنه على كل الجئ فلسطيني سوري دخل الى لبنان قبل تاريخ 

وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم األراضي 
حصرًا من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم اللبنانية والراغبين بالمغادرة، التقدم 

 .وتسديد الرسوم المتوجبة، وأضاف القرار عدة نقاط تخص الرعايا السوريين
تجدر اإلشارة إلى تضارب األنباء حول تطبيق قرار التجديد وبشكل مجاني بين منطقة وأخرى 

إلى لبنان أوضاعًا صعبة جدًا من لبنان، ويعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية 
إال أنها تتعمق أكثر مع اضطراب  ،على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية

وضعهم القانوني وطرق إذاللهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم 
 .وخاصة في مراكز األمن العام اللبناني

، مما يعني أنه "سائحين "الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتعتبر الحكومة اللبنانية 
خاصة األمن العام و  كما تشهد الحكومة اللبنانية ،يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية
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اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، فأحيانًا تصدر قرارًا 
، ويتقدم الالجئ الفلسطيني للحصول على اإلقامة "لمدة شهرين أو ثالثة أشهربتجديد اإلقامات 

فتستمر اإلجراءات أحيانًا شهرًا أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت 
على االنتهاء، باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين 

يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي .أراضيها بالعمل على
 .ويتوزع الالجئون في عدة مناطق بلبنان ،منهم أطفال% 02الجئًا  02333

وباالنتقال إلى سورية حيث يعاني من تبقى من 
أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 

آالف ( 2)لى إ( 0)والذين تقدر أعدادهم ما بين 
مدني من نقص حاد في الخدمات الطبية وذلك 
بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش 

القيادة  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية 
للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت 

 .إلى توقفها عن العمل
سيطرة تنظيم داعش على المخيم منذ مطلع إبريل الماضي تلك األوضاع، حيث فيما فاقمت 

أجبر التنظيم معظم الجهات اإلغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو بلدة يلدا، وذلك بعد 
 .قيام التنظيم باغتيال العديد من الناشطين

ليهم وذلك بسبب من الالجئين في المخيم قضوا نتيجة الحصار المفروض ع( 180)يشار أن 
 .نقص التغذية والرعاية الطبية

أما في ريف دمشق فقد أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، 
أن عددًا كبيرًا من شباب مخيم خان الشيح عاطل عن العمل وينتظر المساعدات دائمًا، كون 

 .أغلب السكان في منطقة شبه محاصرة
باب المخيم ال يعملون وليس لديهم مصدر رزق سوى بعض المساعدات وأضاف أن أغلب ش

حيث تقدم المؤسسات معونات لعدد محدود .المقدمة من األنروا وعددًا من المؤسسات اإلغاثية
 .من األسر، والتي ال تكفي الحاجة سوى معونة األنروا والتي تأتي كل شهرين أو ثالثة
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المازوت والبنزين متوفرة بالسوق و  حروقات من الغازالخضار والمو  وأشار مراسلنا أن الخبز
السوداء، ويتم إدخالها للمخيم من بلدة زاكية المجاورة للمخيم، ولكن بسعر مرتفع جدًا حيث تتأثر 

 .عائلة في المخيم 5333المواد سلبًا بإغالق طريق زاكية الشريان الوحيد الذي يغذي 

 
بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز يشار أن حواجز الجيش النظامي مستمرة 

الفرعي والخطير ( زاكية –خان الشيح )العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وقد 

 .مهم جراء القصفضحية من أبناء المخيم قضى معظ 101وثقت مجموعة العمل 
وعلى صعيد آخر وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري أنباء تفيد أن األمن السوري 

بعد اعتقال لحوالي ثالثة أعوام تنقلت فيها بين " إيمان دمحم"أفرج عن الشابة الفلسطينية السورية 
من سجن عدرا المركزي  األفرع األمنية التابعة للنظام السوري، وتم اإلفراج عنها بكفالة مالية

 .بريف دمشق، وهي من سكان مدينة دمشق
فلسطينية معتقلة في سجون النظام السوري اليزال مصيرهن  11وكانت مجموعة العمل وثقت 

مجهواًل، بينما قضى العشرات من الالجئات تحت التعذيب، 
علمًا أن األمن السوري والعديد من عائالت المعتقلين 

 .بنائهم وخاصة من النساءيتكتمون على مصير أ
وفي موضوع مختلف تستمر السلطات الماليزية باحتجاز 

في مطار كوااللمبور " إبراهيم أبو خرج"الالجئ الفلسطيني 
منذ أكثر من شهرين، حيث ناشد أبو خرج في وقت سابق 

 : كاًل من
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حقوق اإلنسان،  لسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في ماليزيا، ومنظماتا
محذرًا في الوقت ذاته من نية السلطات  ،ومؤسسات األمم المتحدة التحرك العاجل لإلفراج عنه

 .الماليزية ترحيله إلى سوريا أو لبنان، األمر الذي قد يشكل خطورة على حياته
وذلك يشار أنه تم اعتقال أبو خرج، من قبل السلطات الكمبودية التي قامت بترحيله إلى ماليزيا 

 .الوصول إلى أوروبا" أبو خرج"أثناء محاولة 
وباالنتقال إلى النمسا حيث ُيقام في مدينة بروك أوند الثيا النمساوية معرضًا فوتوغرافيًا لالجئ 

 تحت عنوان (Hakeem Abdullah) "محمود عبد هللا"من مخيم اليرموك الشاب 
"Dreamers"  مخيم اليرموك والجوع إلى الهجرة الحالمون، حيث يروي المعرض معاناة حصار

 Erbsenfabri في صالة 5312/ 11/ 51_53_11يستمر المعرض في أيام و  والمنفى،
Bruckneudorf. 

 
يشار أن الجالية الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل المعارض الفنية والمؤتمرات 

خاصة في سوريا ومخيماتها و  طينيينوالندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلس
ِرحل الموت التي خاضها الالجئون عبر القوارب وصواًل إلى دول اللجوء، إضافة و  الفلسطينية

 .للحفاظ على هوية الالجئ الفلسطيني ومنع تذويبه في المجتمعات األوروبية
 

 5102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 020333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1333)لبنان، 
 .5312لغاية يوليو 

 .خيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األ( 01)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 018)يومًا، والماء لـ ( 158)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 828)لليوم 

 .ضحية( 180)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األ: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 911)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 153)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 93)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 210)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب و  •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


