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فلسطينيو سورية في لبنان يجددون مطالبتهم بالسماح ألبنائهم التقدم "
 "لالمتحانات الرسمية

 
 

 

  حماس تدعو الحكومة اللبنانية لتصحيح أوضاع طلبة فلسطينيي سورية وعدم
 .التعاطي معهم كملف أمني

  التعرف على صور الجئين فلسطينيين بين الصور المسربة لضحايا التعذيب في
 .السجون السورية

  الجيش النظامي يمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم( 825)لليوم. 

  االعتقال والبطالة من أبرز أوجه معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين
 .بحماة

 خيرية تتابع عملها في تقديم الخدمات ألبناء مخيم اليرموكهيئة فلسطين ال. 

 
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
 عمر حمدان

 آخر التطورات
جدد أهالي المئات من الطالب الفلسطينيين السوريين، مطالبتهم لوزارة التربية والتعليم العالي 
اللبنانية السماح ألبنائهم بالترشح لالمتحانات الرسمية في لبنان، مشددين على ضرورة وضع حد 

بنائهم حيث تشترط الوزراة وفقًا لألهالي حصول الطالب على اإلقامة النظامية في لبنان لمعاناة أ
 .حتى يسمح لهم بالتقدم لالمتحانات، في حين ترفض الحكومة اللبنانية منحهم تلك اإلقامات

وفي ذات السياق دعت حركة حماس في بيان لها، الحكومة اللبنانية إلى تصحيح أوضاع 
ين السوريين في لبنان وذلك بعد أن منعتهم من الترشح لالمتحانات الرسمية، الطالب الفلسطيني

مؤكدة ضرورة عدم التعاطي مع الالجئ الفلسطيني من سورية كملف أمني، بل معاملته كحالة 
 .إنسانية معترف بها دولياً 

 وعبر البيان الصادر عن مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس في لبنان عن استغرابه لعدم
السماح للطالب بالترشح، مشددًا على ضرورة معالجة جذور المشكلة التي بدأت من عدم 
اعتبارهم الجئين في الدوائر اللبنانية، وبالتالي يتم التعامل معهم بطريقة ملتبسة، مطالبًا وزير 
ا التربية اللبناني باستدراك الموقف وتصحيح المشكلة عبر إصدار استثناء للطالب المشمولين بهذ

 .اإلجراء
من سكان " مروان عمايري "وعلى صعيد آخر تم التعرف يوم أمس على صور كل من الالجئين 

، وذلك عبر "عمر حمدان"مخيم اليرموك، والالجئ 
الصور المسربة لضحايا التعذيب واإلخفاء القسري في 

 .سجون النظام السوري 
سابقًا تحت يذكر أن مجموعة العمل قد نشرت تقريرًا 

والذي يوثق ضحايا التعذيب " مجزرة الصور"عنوان 
واإلخفاء القسري من الالجئين الفلسطينيين الذين تم 
التعرف عليهم عبر الصور المسربة التي نشرت مطلع 

 .الشهر الجاري 
أنه من بين آالف تلك الصور تم "حيث أشار التقرير إلى 

نيًا ممن الجئًا فلسطي( 93)التعرف على صور جثامين 
اختفوا دون أن يعرف مكانهم، أو ممن تم اعتقالهم من قبل أفرع األمن السورية، وأن ذلك العدد 

مارس الجاري ومن المحتمل ارتفاع ذلك العدد حيث ال  93هو فقط للذين تم التعرف عليهم حتى 
 ".يزال البحث مستمرًا بين الصور
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نية المشردين عن مخيمهم الذي يسيطر وفي موضوع مختلف تستمر معاناة أهالي مخيم الحسي
، 3199أكتوبر  -تشرين األول 91عليه الجيش النظامي ومجموعات فلسطينية موالية منذ يوم 

القيادة العامة وفتح االنتفاضة  –حيث تقوم حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يه، في حين يعاني األهالي من وجبهة النضال، بإغالق مداخل المخيم ومنع أهله من العودة إل

أوضاع معيشية قاسية حيث توزعوا على المناطق المجاورة واضطروا إلى استئجار منازل بمبالغ 
 . مرتفعة، مما زاد من األعباء االقتصادية الملقاة على كاهلهم

نبين وباالنتقال إلى حماة حيث تتركز معاناة أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين على الجا
األمني واالقتصادي، حيث يعيش شباب المخيم حالة من القلق والخوف من االعتقال وذلك بسبب 
انتشار العديد من حواجز الجيش النظامي داخل وخارج المخيم، مما دفع العديد من شباب المخيم 

 .إلى مغادرته خاصة من هم في سن خدمة العلم اإللزامية
األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع أما في الجانب االقتصادي فيشكوا 

األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل 
 .كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر

لالجئين الفلسطينيين المحاصرين  أما في دمشق فتستمر هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماتها
أيام، حيث يستمر قسم الخدمات فيها بتنظيف شوارع وأزقة ( 731)داخل مخيم اليرموك منذ أكثر 

المخيم و إزالة النفايات منها، و تجميعها في نقاط محددة ليتم ترحيلها فيما بعد، وذلك في محاولة 
هالي، إلى ذلك تستمر الهيئة بتقديم منها الحد من انتشار األمراض واألوبئة في صفوف األ

 .خدماتها الطبية، وتأمين المياه لدور العبادة وبعض منازل المسنين
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 5102/ مارس ــ آذار / 52احصاءات وأرقام حتى ... فلسطينيو سورية
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

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

يومًا ( 097)أيام، والماء لـ ( 313)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 753)
 .ضحية( 035)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 016703)م ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منه( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 76111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و

 .3192لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 250)
النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 890)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 311)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 288)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جر  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


