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" 8700أسرة فلسطينية سورية في لبنان تواجه أزمات معيشية مركبة"
 عودة مسلسل االغتياالت إلى المزيريب يثير قلق األهالي
 األمن السوري يغيب قسرياً الشقيقتين الفلسطينيتين "هدى وسميرة خطيب"
 توثيق  124ضحية من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق

آخر التطورات
أزمات معيشية واقتصادية وانسانية مركبة تواجهها ( )0088أسرة فلسطينية سورية في لبنان،
على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص
بعدم التمكن من الحصول على اإلقامة داخل لبنان ،يليها صعوبة تأمين فرصة عمل حيث
يحظر على الالجئين العمل بشكل قانوني ،وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل
بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جدا وال يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان.

فيما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة الستكمال
الدراسة الجامعية داخل لبنان وذلك الرتفاع تكاليف التعليم فيها خاصة في ظل البطالة وارتفاع
المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان.
وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 80،,80
الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  ،8808أي ما يعادل
( 0088أسرة).

في جنوب سورية ،أثار اغتيال القيادي السابق في مجموعات المعارضة "موفق الغزاوي" في بلدة
المزيريب جنوب سورية ،قلق األهالي والخوف من الفوضى وعدم األمان جراء عودة مسلسل
االغتياالت إلى المنطقة.

واتهم ناشطون النظام السوري بقتل قيادات وعناصر سابقة في المعارضة المسلحة ،جنوب سورية
على الرغم من إجراء مصالحات واعطاء تعهدات لهم من قبل الضامن الروسي.
وقال أحد أبناء المنطقة "إن جنوب سورية والمزيريب شهدت عشرات عمليات االغتيال خالل
سيطرة المعارضة وطالت الجئين فلسطينيين ،ويبدو أنها لن تتوقف في ظل سيطرة قوات النظام
السوري"
يشار أن مجموعة العمل وثقت ( )58,ضحية من الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا
منهم ( ),5من أبناء تجمع المزيريب والذي كان يقطنه نحو ( )0,88الجئا فلسطينيا.
في غضون ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقتين الفلسطينيتين "هدى محمود خطيب"
مواليد  ،080,و"سميرة محمود خطيب" مواليد  0808من سكان مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين منذ عام  8805وحتى اللحظة ،ولم ترد عنهن أي معلومات عن مكان أو ظروف
اعتقالهن.

من جانبها جددت عائلة الخطيب مناشدتها للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألونروا والسفارة
الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصير بناتهن والعمل على اإلفراج عنهن وعن جميع
المعتقلين في السجون السورية.
هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من ( )080معتقالت فلسطينيات منذ
اندالع الحرب الدائرة في سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم ،فيما
بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية (.)00,8
إلى ذلك ،أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل توثيقه ( )081ضحية من الالجئين
الفلسطينيين من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق قضوا خالل أحداث الحرب في سورية.

وأوضح فريق الرصد إلى أن ( )05ضحية قضوا جراء قصف قوات النظام السوري ،و()08
ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية ،و( )55ضحية قضوا بسبب طلق ناري ،و1
جراء القنص و 5اعدموا ميدانيا.
إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا الفلسطينيين في قد بلغ ()5815
ضحية ،منهم ( )100ضحية من النساء.

