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 "فلسطينيو سورية في لبنان توتر أمني ومخاوف من الترحيل"

 
 

 

 شاب فلسطٌنً ٌقضً تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

 توزٌع كمٌة محدودة من المساعدات على األهالً المحاصرٌن فً الٌرموك. 

 قصف واشتباكات لٌلٌة فً مخٌم الٌرموك بدمشق. 

  استمرار قطع الطرٌق الوحٌد الذي ٌصل مخٌم خان الشٌح بالمناطق المجاورة
 .له

  األوضاع المعٌشٌة تجبر العدٌد من شبان مخٌم العائدٌن بحمص على ترك
 .مخٌمهم

  بحمص" هانً دروٌش"مجهولون ٌختطفون الشاب. 
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 ضحايا
عاماً في سجون األمن السوري وذلك بعد  (19)قضى الناشط الفمسطيني ماىر نياد فوزي حميد 

يذكر ان الشييد حفيد رئيس .اعتقالو عند مدخل مخيم اليرموك قرب ساحة الريجة قبل عدة أشير
 .المجمس المدني في مخيم اليرموك األستاذ فوزي حميد

 
 ماهر حميد

 لبنان
وسط التوتر األمني الكبير الذي يشيده لبنان وفي ظل حالة غير مسبوقة من االحتقان بين 
أحزابو السياسية يخشى الالجئون الفمسطينيون من سورية إلى لبنان من االنعكاسات السمبية 

لألزمة عمى أوضاعيم خاصة بعد رفض األمن العام المبناني تجديد اإلقامات لمعظم من تقدموا 
بطمبات التجديد، األمر الذي جعل وجودىم غير نظامي مما يعرضيم لممسائمة من قبل الحواجز 

 .األمنية المنتشرة بكثرة خالل الفترة األخيرة
فيما يعمل األمن العام المبناني عدم قيامو بتمديد اإلقامات بسبب غياب القرارات التي تنص عمى 

ذلك، كما أن السمطات المبنانية كانت قد أصدرت في األشير األخيرة العديد من الشروط المشددة 
لدخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أرضييا، فيما يتخوف الالجئون الفمسطينيون 

السوريون من ترحيميم إلى سورية وذلك بسبب سوء األوضاع األمنية ىناك إضافة إلى أن العديد 
 ،من الشباب مطموبين لخدمة العمم والذين سيتم اعتقاليم من عند الحدود في حال تم ترحيميم

ويذكر أن السمطات المبنانية قامت بترحيل العشرات من الالجئين الفمسطينيين السوريين سابقًا إلى 
سورية وذلك بعد إلقاء القبض عمييم أثناء محاولتيم السفر بتأشيرات سفر مزورة عبر مطار رفيق 

. الحريري في بيروت حسب ماورد في بيان األمن العام المبناني
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إلى ذلك يشتكي العديد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك 
الفصائل الفمسطينية واألونروا والسفارة الفمسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكالتيم، فيتحدث 

إن األونروا والفصائل الفمسطينية والسفارة لم يتفاعموا مع معاناتنا "محمد لمراسمنا في لبنان قائاًل 
ولم يقدموا لنا أي دعم قانوني فيم ال يتحركون إال بعد وقوع المشكمة، فالعشرات من شبابنا تم 

ترحيميم إلى سورية قبل فترة في حين ظموا يتفرجون عمييم، أين ىي منظمة التحرير وأين 
الفصائل وأين األونروا جميعيم كانوا بقربنا وقت الرخاء وتركونا وقت الشدة، نحن اآلن بال 

 "...إقامات وبال عمل، وقد يتم ترحيمنا بين لحظة وأخرى
 

 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك بدمشق توزيع كمية محدود من المساعدات عمى األىالي المحاصرين، حيث 

القيادة العامة حصارًا مشددًا – يفرض الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
منذ أكثر من عام مما فرض واقعًا معيشيًا وصحيًا مأساويًا عمى أىالي المخيم حيث توقفت معظم 

المشافي وجميع المخابز المخيم عن العمل داخل المخيم إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي 
طيمة تمك الفترة، فيما شيد المخيم فجر األمس سقوط عدد من القذائف استيدفت مناطق متفرقة 

منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، تزامن ذلك مع اندالع مواجيات عنيفة بين مجموعات 
 .تابعة لممعارضة والجيش النظامي عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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أما في ريف دمشق فيستمر الجيش النظامي بإغالق طريق زاكية وىو الطريق األخير المتبقي 
ألىالي المخيم، حيث يتعرض ذلك الطريق لمقنص من قبل عناصر الجيش النظامي، فيما سادت 

حالة من اليدوء الذي يشوبو سماع أصوات انفجارات واشتباكات متقطعة صادرة من المزارع 
. المحيطة بالمخيم

أما في حمص فقد شيد مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين تنامي بظاىرة ترك الشباب لمخيميم 
وذلك بسبب األوضاع األمنية التي يشيدىا المخيم حيث يخضع المخيم لسيطرة الجيش النظامي 

ومجموعات فمسطينية مقربة منو، حيث اضطر عدد من شباب المخيم لمجوء إلى األراضي 
التركية خوفًا من االعتقال، وفي حمص أيضًا قامت مجموعة مجيولة اليوية بخطف الشاب 

من أبناء مخيم العائدين بحمص وذلك قبل حوالي ثالثة أيام حيث " ىاني عبد الناصر درويش"
 .خطف من مفرق الدبالن بحمص وذلك بعد تفتيشو من حاجز األمن ىناك

 
 األردن

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير ليا أصدرتو يوم أمس أن األردن يرفض دخول الجئين 
فمسطينيين فارين من سورية أو يبعدىم قسرًا، في خرق واضح اللتزاماتو الدولية، حيث قام األردن 

، كما أبعد 2013كانون الثاني /رسميًا بحظر دخول الفمسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير
، وبينيم سيدات وأطفال 2012 ممن تمكنوا من دخول البالد منذ منتصف 100قسرًا أكثر من 

 .وذلك حسب تقرير المنظمة

 


