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 2660: العدد
05-02-2020 

 أسرة فلسطينية سورية في لبنان يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وضغط الحياة 8700 •

 "البطالة" مأساة اقتصادية يعيشها معظم فلسطينيي سورية  •

 مهاجراً بينهم فلسطينيين سوريين  116تركيا تحتجز  •

 2013النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني " أحمد محمود عيد" منذ عام  •

 "( ضحية من أبناء مخيم النيرب قضوا خالل أحداث الحرب182مجموعة العمل: )"



 

 ت آخر التطورا

(  182قال فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنه استطاع توثيق ) 
ضحية من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، مشيرًا إلى أن العدد قد يكون أكبر 

 من ذلك.

أكد الفريق أن غالبية الضحايا قضوا خالل مشاركتهم القتال في سورية، سواء في صفوف  
  12ارضة المسلحة أو إلى جانب النظام السوري، وأشارت االحصائيات الموثقة إلى أن المع

جراء القصف،  32بطلق ناري، و  77وضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، 
" الجئًا ميدانيًا،  15في حين سجل إعدام " برصاص قناص، 8التفجير، وأخرين نتيجة  23و

 4بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، و 4الصهيوني، و والجئان برصاص االحتالل 
الجئين ألسباب مجهولة، وشخصًا توفي على طريق الهجرة   4أشخاص ماتوا غرقًا، بينما قضى 

 إلى أوروبا. 

 
أسرة فلسطينية سورية في لبنان تحت وطأة الفقر والبطالة   8700باالنتقال إلى لبنان ترزح 

( أسرة فلسطينية  8700ة واقتصادية وإنسانية مركبة تواجهها ) وضغط الحياة ، أزمات معيشي
سورية في لبنان، على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية من أبرزها الوضع  
القانوني الذي يتلخص بعدم التمكن من الحصول على اإلقامة داخل لبنان، يليها صعوبًة تأمين  



 

العمل بشكل قانوني، وفي حال تمكن أحدهم من  فرصة عمل حيث يحظر على الالجئين 
الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جدًا وال يكفي لتغطية مصاريف  

 الحياة في لبنان. 

فيما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة الستكمال  
اع تكاليف التعليم فيها خاصة في ظل البطالة وارتفاع  الدراسة الجامعية داخل لبنان وذلك الرتف

 المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان. 

 
في سياق ذي صلة، يعاني الالجئون الفلسطينيون في سورية أزمات اقتصادية غير مسبوقة وذلك 
بسبب الحرب في سورية حيث اضطر نحو ثلثهم على األقل لترك مخيمه في سورية بسبب  

قصف والحصار كما هو الحال مع معظم سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق،  ال
فيما فقد معظم الالجئون أعمالهم بسبب الحرب السورية، مما جعلهم يعانون أوضاعًا اقتصادية  
 غاية في السوء حيث فقدوا أعمالهم وتضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية.

م العائالت الفلسطينية السورية خالل السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة وتعيش معظ
"األونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت بدفع  

 جزء من إيجارات المنازل. 

دمها األونروا هي غير  من جانبهم يعتبر العديد من فلسطينيو سورية أن المساعدة المالية التي تق
كافية خصوصًا في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة من إيجار منازل وغيرها من االلتزامات 

 الحياتية. 



 

مهاجرًا غير نظامي في مدينة إزمير  116من جهة أخرى احتجزت قوات خفر السواحل التركي 
تهم مغادرة السواحل غربي البالد، بينهم عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين، خالل محاول

 الغربية لتركيا إلى الجزر اليونانية بطرق غير نظامية. 

من المهاجرين المقبوض عليهم يحملون الجنسية السورية،   5 وأشار خفر السواحل التركي أن
األفغانية، منوهًا إلى أنه نفذ عمليتين إضافيتين ضد المهاجرين غير الشرعيين في منطقة   24و

مواطنين   6و فلسطينياً  15و  منهم سوريين 22مهاجرًا أخرين،  43ض على ألقى القبو  شيشمة
 كويتيين في قارب مطاطي توقفوا في توبراكا. 

هذا ويواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية ومن دول الجوار 
بحقهم، قاصدة الدول وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة 

 األوروبية.

في ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " أحمد  
  2013 -02 -01أعوام على التوالي، حيث اعتقله النظام السوري يوم  7محمود عيد" منذ 

 أو مكان اعتقاله.  واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،  
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على  

( معتقاًل  1781ن )مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآل 
 ( معتقالت. 108فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من ) 

 


