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أوالً: لمحة عن بلدة عرسال
هي إحدى القرى اللبنانيةـ  قضاء بعلبك في محافظة البقاع، وهي بلدة معزولة نسبياً، 
إذ تبعد عن بعلبك مركز القضاء حوالي 38 كيلومتراً، وعن مركز محافظة البقاع ـ 
زحلة 75 كيلومتراً كما تبعد عن بيروت 122 كلم وترتفع عن سطح البحر 1400 
- 2000 م تقع على سلسلة جبال لبنان الشرقية وتشترك مع سوريا بخّط حدودي 

طوله 50 كم. وينشط عند حدودها تهريب البضائع.

قدمت لالجئين السوريين المأوى والمساعدة والدعم بعد نزوحهم من منطقة القلمون 
وحمص، واستقبلت بلدة عرسال أعداداً كبيرة من الالجئين خالل األشهر األخيرة.

الـ  تجاوز  الالجئين  أعداد  أن  إال  نسمة،   35,000 عرسال  سكان  تعداد  يبلغ 
100,000 نسمة حيث أصبح عدد السوريين في المدينة يفوق تعداد اللبنانيين. كما 
أن أعداد الالجئين كانت تتصاعد مع استمرار وتيرة العمليات في القلمون وسبقتها 

أيضا في القصير.

موقع بلدة عرسال على غوغل

التقرير: محتويات 

أوالً: حملة عن بلدة عرسال

التقرير ثانياً: تفاصيل 

واألدلة ثالثاً: املرفقات 

رابعاً: التوصيات

 عمليات اعتقال وتعذيب الالجئين السورريين
في عرسال خالل شهر أيلول

اإلثنني 13 تشرين أول 2014
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صور تظهر اعتقال سورريين في عرسال على يد الجيش اللبناني

فيديو يصور شهادات بعض الالجئين السورين في عرسال الذين أحرقت خيمهم وتم االعتدء عليهم واعتقالهم 
الجئة سورية في عرسال تتحدث عن مأساتها بعد أن تم إحراق خيمتها بما فيها واعتقال زوجها  

الجئة سورية في عرسال تبكي خيمتها التي احترقت بعد األحداث األخيرة 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd6EuotJKJ8&feature=youtu.be  
http://youtu.be/H4eV9dCh1HE  
https://www.youtube.com/watch?v=6TZnY1qyN3Y&feature=youtu.be 


   www.sn4hr.org                                                                                                                  info@sn4hr.org

5

صورة تظهر حرق العديد من خيم الالجئين في عرسال 2014/9/25

صور تظهر آثار تعذيب على أجسام ناجين من اعتقال الجيش اللبناني
معتقليين سوريين ضربوا بيد الجيش اللبناني اثناء االعتقال.

معتقليين سوريين ضربوا بيد الجيش اللبناني اثناء االعتقال )2(
معتقلين سوريين ضربوا بيد الجيش اللبناني اثناء االعتقال )3(

اثار ضرب على معتقلين سوريين بيد الجيش اللبناني
اثار ضرب على معتقلين سوريين بيد الجيش اللبناني )2(

أحد الالجئين السوريين الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم من الجيش اللبناني

الجئ سوري مسن تم اعتقاله صباح اليوم الخميس 25-9-2014 ضمن حملة االعتقاالت التي نفذها الجيش اللبناني صباح اليوم 
الخميس 25-9-2014 لمخيمات الالجئين السوريين في عرسال، وقد تم إطالق سراحه بعد أن تعرض لإلهانات والضرب بالبرميل 

على رأسه.

حرق مخيمات الالجئين السوريين في عرسال 2014-9-25

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubTRvTU1idjdNTFU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueUpaODN4SU4tOTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueUpaODN4SU4tOTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWHJQNndZX25GUW8/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWHJQNndZX25GUW8/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSXJ0dE85NjNQdXM/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRHZMemt2UXNSaWc/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRHZMemt2UXNSaWc/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNlFIV2xNNUtkaTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNEJ0M21jM25JMDA/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzZsSjJXQ2NzREk/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzZsSjJXQ2NzREk/edit?usp=sharing 
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رابعاً: التوصيات:
إلى الحكومة اللبنانية:

يتوجب فتح تحقيق في االنتهاكات التي حصلت بحق الالجئين السوريين ومحاسبة المسؤولين عن القتل والقصف العشوائي وكافة 
أنواع االنتهاكات التي حصلت أثناء مدة قصف منطقة عرسال.

لقد تسببت األحداث األخيرة، ودخول المجموعات المقاتلة وحصول االشتباكات، التي ال شأن لالجئين السوريين بها تسببت بردات 
الالجئين  حماية  إن  قتلهم،  إلى  وبعضها وصلت  إلى طردهم،  دعت  اللبناني  المجتمع  في  قبل شرائح  من  عنيفة وعنصرية  فعل 

السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية هي مسؤولية مباشرة على عاتق الحكومة اللبنانية.

شكر 
إلى أقرباء الضحايا، وإلى شهود العيان، وإلى جميع الناشطين الذين ساهمت شهاداتهم وصورهم

التي أرسلوها لنا بخروج التقرير على هذا النحو.
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