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السلطات اللبنانية تمنع عائلة فلسطينية قادمة من سورية دخول "
 "أراضيها

   

 
 

  إلى كندا بعد احتجازه في ماليزيا" إبراهيم أبو خرج"ترحيل الالجئ. 

  الخدمات األساسية في مخيمهمأهالي مخيم جرمانا بريف دمشق يشتكون ضعف. 

  يوما  ( 627)الجيش النظامي يستمر بمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم منذ 

 من الضحايا الفلسطينيين في سورية هم من اإلناث%( 8: )مجموعة العمل 
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 آخر التطورات
وجود موعد في السفارة قامت السلطات اللبنانية بمنع عائلة فلسطينية من الدخول إلى لبنان رغم 

الهولندية إلتمام إجراءات لم الشمل، يذكر أن العائلة المؤلفة من امرأة وطفلين رفضت العودة 
 .إلى سورية واعتصمت في منطقة المصنع بين الحدود السورية اللبنانية

فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل أن السلطات اللبنانية كانت قد وافقت في وقت متأخر على 
 .ول األم كونها تحمل وثيقة سفر فلسطينية سورية، فيما منعت طفليها من الدخولدخ

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المحنة التي تعيشها العائالت الفلسطينية السورية التي يتشتت 
وفي واحدة من .شملها وتقع ضحية لقواعد سريعة التبدل عند محاولتها اجتياز الحدود إلى لبنان

ث غير اإلنسانية منع األمن العام اللبناني في وقت سابق امرأة تحمل وليدًا جديدًا أكثر الحواد
 .من دخول لبنان لدى محاولتها االنضمام إلى زوجها وأطفالهما الخمسة

 
ألف الجئ، وذلك بحسب  54ُيذكر أن عدد فلسطينيي سورية في لبنان يبلغ حوالي 

 .(األونروا)لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اإلحصائيات األخيرة لوكالة األمم المتحدة 
" إبراهيم أبو خرج"وفي سياق ليس ببعيد أفرجت السلطات الماليزية عن الناشط الفلسطيني السوري 

من أبناء مخيم اليرموك، وذلك بعدما قامت 
المفوضية العامة لهيئة األمم المتحدة بالتدخل 
 لحل قضيته، وبحسب األنباء الواردة لمجموعة

 .العمل فإن أبو خرج سيرحل إلى كندا
الناشط ُيشار أن السلطات الماليزية احتجزت 

في مطار  8/9/5104يوم " إبراهيم أبو خرج"
كوااللمبور ومنعته من دخول أراضيها بعد أن 
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 .غادرها محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض عليه الشرطة الكمبودية وتعيده إلى ماليزيا
خرج قد أطلق العديد من النداءات والمناشدات ألصحاب القرار في منظمة هذا وكان أبو 

التحرير الفلسطينية، ومنظمات حقوق اإلنسان، واألمم المتحدة، للعمل على إطالق سراحه من 
سجن مطار كواللمبور، وضرورة إيجاد حل سريع لمشكلته قبل أن يتم ترحيله إلى سورية، لما 

 .يشكله ذلك من خطر على حياته
أما في سورية، فقد ناشد أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين في دمشق المسؤولين عن 

منعت سكان المخيم و  خدمات المخيم، بحل مشاكل الصرف الصحي والتي تفاقمت بشكل كبير
من التنقل والحركة، كما يشتكي سكانه من استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن جميع أرجاء 

علمًا أن المخيم يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب حركة النزوح الكبيرة من  ،ات زمنية طويلةالمخيم لفتر 
وخاصة مخيم اليرموك والحسينية والسبينة بعد أحداث الحرب  ،المخيمات الفلسطينية في دمشق

كما أن المخيم يعاني من أزمات متعددة أبرزها ارتفاع إيجار المنازل  ،التي طالت مخيماتهم
كذلك ترتفع نسب البطالة في ،مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة ،الطلب عليهاوازدياد 

والتي يشكو األهالي من أنها ال  ،وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا
 .تغطي إال اليسير من تكاليف حياتهم

 
وباالنتقال إلى ريف دمشق، حيث يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية 

على التوالي، وذلك ( 657)الموالية له بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 
بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي 

عارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل ومجموعات من الم
من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل % 81كامل، وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
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وهو  ،وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد
 .مخيممايشكل المدخل الغربي لل

أما األهالي فقد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم 
تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب 

 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية
 

 احصائيات
من %( 8)د واالحصاء في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي أكد فريق الرص

 .الضحايا الفلسطينيين الذين تم توثيقهم في سورية هم من اإلناث
الحصار و  الجئة فلسطينية إثر أعمال القصف( 504)ووفقًا الحصائيات المجموعة فقد قضت 

 .والتعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري 
الجئًا فلسطينيًا قضوا حتي اليوم ألسباب متعددة ( 4175)بالذكر أن ما ال يقل عن الجدير 

 .أبرزها القصف واالشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت

 
 5132/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 540111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 7111)لبنان، 

 .5104لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 47)أكثر من  •
وعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجم: مخيم اليرموك •

( 554)يومًا، والماء لـ ( 944)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 874)لليوم 
 .ضحية( 085)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .التوالي يومًا على( 657)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 956)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 61)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 460)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


