
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "السلطات اللبنانية توقف طالبة فلسطينية سورية بذريعة اإلقامة غير النظامية"

 $( في تركيا ولبنان للشهر الواحد400$( في سورية و)150فلسطينيو سورية: إيجارات المنازل تصل إلى ) •

 األمن السوري يتكتم على مصير الشقيقين الفلسطينيين "عمر وبهاء زعزع" •

 ألمانيا ترحل فلسطيني سوري إلى بلغاريا •

    2141  العدد
14-09-2018 



 

 آخر التطورات

عامًا من أبناء  14سورية "منار صالح أبو صيام" أوقفت السلطات اللبنانية الطالبة الفلسطينية ال
 مخيم اليرموك، بذريعة دخول البالد خلسة وإقامتها غير النظامية في لبنان. 

جاء ذلك بعد حضور الشرطة إلى مستشفى الساحل التي ترقد فيه أبو صيام للعالج إثر تعرضها 
وكالة "لـ من مدرسة حيفا التابعة  لحادث سير قبل ثالثة أيام مع عدد من التالميذ، أثناء عودتهم

 األونروا" في منطقة بئر حسن ببيروت. –غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 
وقال ناشطون وشهود عيان أن الفتاة مقيدة في المشفى بانتظار تقديمها للمحاكمة وترحيلها إلى 

 م ترحيلها.سورية، فيما أطلقت مناشدة للمؤسسات والمرجعيات اإلنسانية واألونروا لعد

ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول الالجئين 
الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه، كما أن األمن العام اللبناني قام سابقًا بترحيل عدد من 

بتأشيرات سفر الالجئين الفلسطينيين إلى سورية، بحجة إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر 
 مزورة إلى إحدى البلدان العربية.

إلى ذلك، تعترض الالجئين الفلسطينيين السوريين العديد من العقبات، خصوصًا فيما يتعلق 
بالوضع االقتصادي والمعيشي، حيث تشير االحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي الالجئين 

ات والحصار الذي فرض على الفلسطينيين قد هجروا من منازلهم بسبب القصف واالشتباك
مخيماتهم، األمر الذي أجبر اآلالف منهم على النزوح إما إلى بلدات ومناطق مجاورة أو للهجرة 

 إلى خارج سورية.



 

وتشكو العائالت الفلسطينية التي هجرت من مخيماتهم باستثناء من وصل منهم إلى أوروبا، من 
ز في غالء األسعار وارتفاع إيجارات مشكالت اقتصادية، مزرية وواقع معيشي قاسي، يترك

$( 150المنازل، حيث يصل إيجارات المنازل في بعض األماكن في دمشق وريفها إلى حوالي )
 $ بأحسن األحوال.100في الشهر في ظل دخل شهري للموظف ال يتجاوز ال 

أعباء $(، حيث تشكل تلك المبالغ 400فيما يصل إيجار المنازل في لبنان وتركيا إلى حوالي )
 غاية في الثقل على الالجئين الذين فقد معظمهم عمله الخاص أو وظيفته بسبب الحرب.

 
وكانت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان "سيغريد كاغ" أبدت في وقت سابق قلقها حيال 
األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون السوريون الفلسطينيون المتواجدون بلبنان 

من هؤالء الالجئين باتوا  %17ة "الحرب األهلية الدائرة في سورية"، وأكدت "كاغ" أن "نتيج
 يعيشون تحت خط الفقر".

( ألف مهجرًا من فلسطينيي سورية يعيشون في لبنان في ظل أوضاع 31يذكر أن حوالي )
من معيشية مأساوية، وذلك بسبب غالء المعيشة، وانتشار البطالة في صفوفهم، بسبب منعهم 

 العمل لظروف تتعلق بحصولهم على اإلقامة، وتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.

 28من جانب آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عمر عدنان زعزع" )
وذلك بعد مداهمة مكان عمله في مدينة جرمانا  ،وحتى اللحظة 2014عام  \ 2عامًا( منذ شهر 
المعتقل منذ  عامًا( 27" )بهاء عدنان زعزعقبل عناصر النظام السوري، و" بريف دمشق من



 

وذلك أثناء مروره من حاجز بيجو في السبينة بريف دمشق، ولم ترد  26/10/2013تاريخ 
 عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

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

( معتقاًل 1695مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 فلسطينيًا في سجون النظام السوري.

مانية أمس األول األربعاء الالجئ الفلسطيني السوري وفي موضوع آخر، رحلت السلطات األل
"محمد موسى" قسرًا إلى بلغاريا بحجة وجود بصمة له فيها نتيجة طلبه اللجوء هناك، مشيرة إلى 

 أن اتفاقية دبلن لالجئين تنص على أن الدولة األولى مسؤولة عن طلب اللجوء.

إلى مكتب دائرة الهجرة وهناك تم اعتقاله  من جانبها أكدت عائلة الموسى أنه تم استدعاء نجلها
، ساعة 12من قبل عناصر األمن، الذين قاموا بدورهم باحتجازه بزنزانة صغيره متر بمتر لمده 

ومنع من االتصال بهم، وأشارت العائلة إلى أن عناصر األمن قاموا بحقنه بإبرة مخدر كي يبقى 
 هادئًا ليستطيعوا السيطرة عليه على حد قولهم. 

 
هذا وأطلقت عائلة الموسى نداًء عبر مجموعة العمل تناشد فيه المؤسسات والهيئات الدولية 

 والحقوقية لثني ألمانيا عن قرارها، وعدم تشتيت أسرته التي ال تزال متواجدة في ألمانيا. 

وكانت المحكمة اإلدارية العليا في والية ساكسونيا السفلى قد أصدرت في وقت سابق حكما 
نع ترحيل طالبي اللجوء إلى المجر، حيث يتهددهم خطر تعرضهم لمعاملة غير إنسانية يقضي بم
 ومهينة.


