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والتعرف ..تجديد إقامات فلسطينيي سورية في لبنان مرارة بطعم المذلة"
 "من الصور المسربة لضحايا التعذيبعلى جثامين خمسة الجئين جدد ض

 
 

 

 "الحصار ونقص الرعاية الطبية الجئاً فلسطينياً قضوا جراء " 271: مجموعة العمل

 .خالل شهر واحد" 46"في مخيم اليرموك بينهم 

 اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك. 

 الجيش السوري النظامي يقصف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح. 

  على التوالي 416استمرار منع عودة أبناء مخيم الحسينية لليوم. 

 بعد اعتقال دام لعدة أيام اإلفراج عن أحد أبناء مخيم خان الشيح. 
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 لبنان

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

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

يروي أحد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية معاناتهم مع األمن العام اللبناني عندما أراد 
فجرًا، وأخذت دورًا بسبب  5..0ذهبت للتجديد يوم أمس منذ الساعة :" تجديد إقامته فيقول

ى الساعة الثامنة صباحًا موعد بدأ دوام عناصر األمن هناك، مر الوقت االزدحام وانتظرت حت
قال لنا عنصر  9دون أن يسمح ألحد منا بالدخول من أجل التجديد، وعندما أصبحت الساعه 

علمًا بأن الدوام ينتهي يوم " ما رح فوت حدا ما رح تلحقو بعد ساعه يخلص الدوام" األمن 
وأردف بأننا تعرضنا خالل أنتظارنا للكثير من اإلهانات صباحًا،  ١١الجمعة في الساعة 

 .والمعاملة السيئة التي طالت الصغار والنساء وكبار السن
ألف الجئ معاملة  05يذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 

خاصة و  د الحكومة اللبنانيةالنازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشه
فأحيانًا  ،األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية

يتقدم الالجئ الفلسطيني للحصول و  ،"تصدر قرارًا بتجديد اإلقامات لمدة شهرين أو ثالثة أشهر
ندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة على اإلقامة فتستمر اإلجراءات أحيانًا شهرًا أو شهرين، وع

له قد شارفت على اإلنتهاء، باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين 
 .المهجرين بالعمل على أراضيها

 
 ضحايا

من ريف ( سنة .7" )آية العبد هللا"و( عاماً  72) "براءة العبد هللا"قضت الشقيقتان الفلسطينيتان
 .حت التعذيب في سجون النظام السوريدمشق ت

فيما أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئات 
الفلسطينيات اللواتي قضين تحت التعذيب في سجون النظام بلغ عشرة ضحايا تم التعرف عليهن 

بعض المعتقالت الفلسطينيات حيث صرحت بأسماء , ل احدى المعتقالت التي أفرج عنهامن خال
 .اللواتي قضين تحت التعذيب حيث لم ينشر صور لمعتقالت على موقع شهداء تحت التعذيب
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 : فيما تم التعرف على ثالثة فلسطينيين ضمن صور ضحايا التعذيب في السجون السورية هم
ياسر "و رقية،من سكان دمر الش" أحمد عبد الرحمن عبويني"و ،من سكان دوما" عبيدة خليل قاسم

من أبناء مخيم خان الشيح حيث قضى في فرع التحقيق العسكري،وبذلك ترتفع " ابو ناصر
وكانت مجموعة العمل  ،ضحية 64حصيلة من تم التعرف عليهم من الالجئين الفلسطينيين إلى 

 .ضحية قضوا تحت التعذيب منذ بداية أحداث الحرب في سورية 5..قد وثقت أسماء 
 

 احصائيات
شخصًا من أبناء  527ر فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن أشا

كانون  –منهم قضوا في شهر يناير " 46"اليرموك قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية 
خمس ضحايا خالل و  ،7550، فيما قضى ستة الجئين خالل شهر يناير عام 7556/الثاني 

 .وثالثة الجئين في شهر آذار الحاليشهر فبراير المنصرم، 
 

 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق اندالع اشتباكات عنيفة 
بين المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية من جهة، وقوات الجيش النظامي 

على محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين، إلى والجبهة الشعبية القيادة العامة من جهة أخرى 
بتوزيع السلل الغذائية على أهالي ( األونروا)ذلك قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

مخيم اليرموك الذين يعانون من استمرار الحصار المشدد على مخيمهم، هذا إضافة إلى انقطاع 
يومًا على التوالي حيث يضطر األهالي إلى ( 597) المياه عن كامل منازله وحاراته منذ حوالي

مما يزيد من األزمات المعيشية التي يعانون  ،تأمين كميات قليلة من المياه من المناطق المجاورة
 (.257)منها خاصة مع انقطاع الكهرباء لليوم 

أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري المزارع  5.2في غضون ذلك قصف الفوج 
المحيطة بمخيم خان الشيح بالصواريخ مما سبب حالة من الهلع بين األهالي مخافة أن يطالهم 
القصف، في حين تستمر معاناة أبناء المخيم بسبب اغالق كافة الطرق المؤدية للعاصمة إال 

 ،ويضطر أبناء المخيم لعبوره على الرغم من أعمال القصف والقنص عليه ،طريق زاكية
 ،عتقال أبناء المخيم على يد عناصر حواجز النظام السوري على هذا الطريقباإلضافة إلى ا 

معتقاًل من أبناء المخيم منذ بدء أحداث الحرب في  20وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 
 .سورية
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 المزارع المحيطة بمخيم خان الشيحقصف 

بعودة أبناء الحسينية  إلى ذلك وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها نائب محافظ ريف دمشق
خالل عشرة أيام إلى بيوتهم إال أن قوات الجيش السوري التزال تمنع عودة أبناء مخيم الحسينية 

 .على التوالي 076لليوم 
قد زار في وقت سابق مخيم ( األونروا)وكان وفد من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطنيين 

من أجل  ،عة لها وتقييم األضرار التي أصابتهاالحسينية بهدف اإلطالع على المنشآت التاب
 .ترميمها وصيانة المدارس تمهيدًا لعودة األهالي

 
 مخيم الحسينية

فيما ويعاني المهجرون من المخيم أزمات معيشية خانقة في ظل انتشار البطالة وضعف الموارد 
المناطق التي يقطنون بها على المالية وغالء األسعار وارتفاع إيجار المنازل باإلضافة إلى توتر 

 .المستوى األمني والعسكري وخاصة في مخيم جرمانا
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 يذكر أن الجيش السوري النظامي كان قد دخل مخيم الحسينية مدعومًا بعناصر من 
  .755أكتوبر /فتح االنتفاضة وجبهة النضال الفلسطينيتين في شهر تشرين األول 

لى اآلن اليزال حوالي  ،خيموتم إخراج جميع المتبقين من أهالي الم  الجئًا فلسطينياً (  67555)وا 
 .سوريًا من أبناء الحسينية مشردين خارج المخيم( 5555.)و
 

 افراج
من أبناء مخيم خان الشيح، " فادي نظمي عيسات" أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني

 .وذلك بعد أيام من اعتقاله
 

 0202/ آذار مارس ــ / 02احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( ..729)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 597)يومًا، والماء لـ ( 257)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 477)
 .ضحية( 527)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 55،402)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 05) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 4،555)الجئًا في لبنان، ( 55.،05)األردن و

 .7550لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 076)
( .69)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي
جموعات يوم بعد سيطرة م( 490)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 25)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 9..)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


