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 2397: العدد

 مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني سوري فٌقد في أثينا •

 فلسطينيو سورية في لبنان تناقص في األعداد وازدياد في تفاقم المعاناة •

 2012النظام السوري يتكتم على مصير شقيقين فلسطينيين منذ عام  •

 "بعد التهجير، أوضاع سيئة يعيشها الفلسطينيون بمخيم الجزيرة في ريف إدلب"

28-05-2019 



 

 آخر التطورات

عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك ومنطقة التضامن جنوب دمشق ومن  30تعيش قرابة 
ي محافظة إدلب على الحدود التركية، أوضاعًا غوطة دمشق مخيم الجزيرة بمنطقة أطمة ف

إنسانية صعبة وسيئة، حيث يشكون من بؤس الحال وقلة الموارد وانعدام المساعدات اإلغاثية، 
وعدم توفر أدنى مقومات الحياة والمتطلبات األساسية، والتهميش المتعمد لهم من قبل السلطة 

 ن الفلسطينيين األونروا.والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئي

 
من جانبها اتهمت العائالت الفلسطينية األونروا بالتقصير، "وعدم تقديم أي مساعدة مالية أو 
إغاثية لهم، مشيرين إلى أن وكالة الغوث قد سحبت االعتراف بوجودهم رغم امتالكهم "الكرت 

ط على األونروا بصفتها األبيض" الخاص للفلسطينيين من قبل الوكالة"، مطالبين بممارسة الضغ
المسؤولة دوليًا عن الالجئين الفلسطينيين إليصال كافة مساعدتها المادية واإلغاثية للمهجرين 
قسريًا إلى المناطق كافة داخل سورية باعتبارها إحدى حقول عملها الرئيسية، والعمل على توفير 

نقدية كبدل إيواء وغذاء بشكل مباشر الحماية القانونية والجسدية واإلنسانية، وتقديم المساعدات ال
 أو من خالل عمل شراكات مع منظمات دولية في حال عدم رغبة األونروا بالوصول إليهم.

كافة المنظمات  1986في شأن مختلف ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "خالد أبو ناهية" مواليد 
قية للتدخل من أجل إيجاد نجلها الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقو 

 الذي فقد في منذ أكثر من شهر في أثينا. 



 

وقالت عائلة "أبو ناهية" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "إن ولدها 
 الذي في مستشفى لألمراض النفسية في أثينا ُفقد في ظروف غامضة.

 
" 28,598نيين السوريين المهجرين في لبنان إلى "أما في لبنان تراجع أعداد الالجئين الفلسطي

، وبحسب وكالة األونروا 2016( الجئًا عام 31850، بعد أن تجاوز سابقًا )2018الجئًا عام 
 42,444، إلى قرابة 2013ألف الجئ مع بداية  80فقد انخفضت أعداد الالجئين من قرابة 

الجئًا،  53077أرتفع الرقم نحو  2014ابريل  –الجئًا في تموز من العام نفسه، وفي نيسان 
أعلنت األونروا أن اإلحصائيات تشير إلى أن أعداد الالجئين  2014نوفمبر -وفي تشرين الثاني 

مع  42,500الجئًا، بينما أشارت بياناتها إلى انخفاض العدد مجددًا إلى  44431تقلصت إلى 
جئًا، فيما تقلص عدد ( ال31850إلى ) 2016، كما انخفض تعدادهم عام 2015بداية 

 ". 28,598إلى " 2018فلسطينيي سورية في لبنان عام 

يشار إلى أن العامل األهم في عدم حدوث زيادة في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في 
يقضي بمنع دخول  2014لبنان هو إصدار السلطات اللبنانية قرارًا في بداية شهر أيار 

 األراضي اللبنانية. الفلسطينيين من سورية إلى 

من العائالت الفلسطينية السورية التي تتوزع على المناطق الخمس في  %90إلى ذلك تعاني 
الشوف، من الفقر  –صور -طرابلس -صيدا  -البقاع  -المدن اللبنانية بنسب متفاوتة )بيروت

اة في لبنان، المدقع نتيجة تدهور أوضاعهم االقتصادية، وعدم قدرتهم على القيام بأعباء الحي



 

وانتشار البطالة بينهم والتقليصات اإلغاثية سواء المقدمة من األونروا أو المؤسسات والجمعيات 
 اإلغاثية. 

هذا وتواجه فلسطينيي سورية في لبنان أزمات معيشية مركبة، من أبرزها الوضع القانوني الذي 
 تأمين فرصة عمل حيث يتلخص بعاملة الفلسطيني السوري كسائح وليس الجئ، يليها صعوبةً 

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

لنظام بدوره أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، على أن ا
السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين الالجئْين وسيم وأنس محمود محاحي منذ تشرين 

وحتى اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من مخيم اليرموك جنوب دمشق،  2012األول/ أكتوبر عام 
 ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

ن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية وذكر فريق الرصد والتوثيق، أن األم
بمن فيها من النساء واألطفال واليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت 

 عديدة ألشقاء وعائالت قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.


