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لبنان يرفض ترشيح الطالب الفلسطينيين السوريين إلى االمتحانات "
 "الرسمية

 
 

 

  التعرف على هوية اثنين من أبناء مخيم اليرموك من بين الصور المسربة لضحايا
 .التعذيب في السجون السورية

  فتح تنعي أحد كوادرها في سورية، والجئ فلسطيني يقضي في بلدة بصرى حركة
 .بالقرب من درعا

  أشهر 7استمرار الحصار على اليرموك وسط انقطاع المياه عن منازله منذ حوالي. 

 أزمات إنسانية غاية في الخطورة يعاني منها أهالي مخيم درعا جنوب سورية. 
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 نضال الحاج علي

 
 ضحايا 

نضال الحاج "تم العثور على صورة الشابين 
من بين الصور " محمود حسن زغموت"و "علي

المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية 
والذين قضيا تحت التعذيب في األفرع األمنية 

وهما من أبناء مخيم اليرموك  ،السورية
 .المحاصر

إلى ذلك نعت حركة فتح االنتفاضة الشاب 
عامًا، الذي قضى ( 13) "نصر علي عالوي "

أثناء قتاله إلى جانب اللجان الوطنية الفلسطينية 
 .المحسوبة على النظام السوري، ويذكر أن الشاب من سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق

إثر االشتباكات الدائرة في بلدة بصرى " أبو فادي"الالجئ الفلسطيني مهنا السيدي  فيما قضى
 .هو من أبناء بلدة المزيريب بمحافظة درعابالقرب من مدينة درعا، و 

 
 آخر التطورات

رفضت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان ترشيح الطالب الفلسطينيين السوريين إلى 
 .االمتحانات الرسمية وذلك بحجة عدم حصول الطالب على على إقامات نظامية في لبنان

اني تجديد إقامات العديد من الفلسطينيين الذي يأتي ذلك وسط أنباء عن رفض األمن العام اللبن
 .نزحوا من سورية إلى لبنان، حيث بّلغ من تم رفض تجديد إقاماته بوجوب مغادرة لبنان

ومن جانبهم جدد الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان مطالبتهم الجهات الرسمية اللبنانية، 
والفصائل الفلسطينية بالعمل على حل تلك  والسفارة الفلسطينية في لبنان، ومنظمة التحرير

 .المشكلة التي تواجه أبناءهم في كل عام دراسي
الجدير بالذكر أن فلسطينيي سورية في لبنان يعانون من العديد من المشكالت القانونية 

 .والمعيشية، والتي تبدأ بإجراءات اإلقامة وال تنتهي بغالء المعيشية وعدم توافر فرص العمل
ففي بعض األحيان  ،التعامل معهم وفق سياسات متقلبة خاصة من قبل األمن العام حيث يتم

، ويتقدم الالجئ الفلسطيني للحصول "تصدر قرارًا بتجديد اإلقامات لمدة شهرين أو ثالثة أشهر
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 مخيم درعا

عندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة و  على اإلقامة فتستمر اإلجراءات أحيانًا شهرًا أو شهرين،
 .شارفت على االنتهاءله قد 

منهم % 54ألف الجئ  43.5يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 
ويتوزع الالجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظًا سكانيًا  ،أطفال

 .في األصل
الفلسطينيين بدمشق يخضع لحصار مشدد  وعلى صعيد آخر، ال يزال مخيم اليرموك لالجئين

ألف  02القيادة العامة على نحو  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
( 425)يومًا، فيما يستمر انقطاع الكهرباء عن منازل المخيم منذ ( 405)مدني من سكانه منذ 

يومًا، فيما ( 395)أيام، والماء 
الجئًا من أبناء ( 340)قضى 

لمخيم إثر نقص التغذية والرعاية ا
 .الطبية بسبب الحصار

أما في درعا فقد أدت أعمال 
القصف واالشتباكات المتكررة التي 
شهدها مخيم درعا لالجئين 
الفلسطينيين جنوب سورية منذ بداية 
الحرب الدائرة إلى دمار حوالي 

من مباني المخيم، فيما (% 42)
غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي ضاع إنسانية يعيش من تبقى من الالجئين داخله أو 

 .والمعيشي
أما صحيًا فال يتوافر في المخيم أي مشفى أومركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية 
والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل 

المخيم، كما أن قناصة الجيش النظامي يعيقون وصول سيارات الجرحى لتلقي العالج خارج 
اإلسعاف إليه، وفي حال نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج المخيم فإن األردن ترفض 

الصحي المتردي  دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصابًا، وأمام ذلك الواقع
ألمراض في صفوف األهالي، خاصة مع حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار ا

اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي 
 .يوماً ( 153)
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وفي الجانب المعيشي يعاني أهالي مخيم درعا من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل 
وقات ومواد التدفئة، باإلضافة إلى فقدان العديد من لعدة أيام، كما يعانون من عدم توافر المحر 

أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير، الجدير بالذكر أن القصف 
المتكرر واألوضاع المعيشية الصعبة أجبرت المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخيم 

 .للجوء إلى البلدات المجاورة
 

 2102/ مارس ــ آذار / 22احصاءات وأرقام حتى : سوريةفلسطينيو 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 23922)ما ال يقل عن  •

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

يومًا، والماء لـ ( 316)منذ أكثر من  على التوالي، وانقطاع الكهرباء( 426)لليوم 
 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 096)

الجئًا ( 016403)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 46111)الجئًا في لبنان، ( 206211)في األردن و

 .0234لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 224)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 692)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 493)عنه منذ حوالي  نزوح جميع األهالي: مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 260)حوالي : مخيم درعا •

الوضع هادئ  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• 
 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :ن الشيحمخيم خا •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


