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لتسليط الضوء على  يختنق_الشيح_خان # ناشطون يطلقون وسم"
 "األوضاع المزرية التي يعيشها أبناء المخيم

      

 
 

 قضاء فلسطيني من عناصر لواء القدس في منطقة الزهراء بحلب 

 اندالع اشتباكات عنيفة في محيط مخيم النيرب بحلب 

  مؤتمر فلسطينيي أوروبا يدعو لتحييد المخيمات الفلسطينية في سورية وضمان تدفق

 اإلنسانية لقاطنيهاالمساعدات 

 فلسطيني سوري يناقش رسالة الماجستير عبر السكايب بسبب منعه دخول لبنان 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD_%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%82?source=feed_text
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  :ضحايا
" محمد رضا سمارة" قضى الالجئ الفلسطيني

من مقاتلي لواء القدس الفلسطيني الموالي 
للنظام السوري، متأثرًا بجراحه جراء عملية 
تفجير استهدفت مجموعة لواء القدس يوم 

في منطقة الزهراء  6102/ 5/ 3الثالثاء 
  .بحلب

 

 آخر التطورات

يختنق لتسليط الضوء على األوضاع _الشيح_خان#" هاشتاچ"أطلق ناشطون فلسطينّيون وسم 
الُمزرية التي يعيشها أبناء مخّيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق الغربي، وذلك 

لمخيم خان الشيح الرابط ببلدة زاكية، ومساعي النظام السوري بعد تكرار استهداف المنفذ الوحيد 
إلغالق الطريق، فيما حذر الناشطون، أن اغالق الطريق يعني إدخال المخّيم في حالة حصار 
تام تشبه تمامًا حالة الحصار التي يعيشها مخيم اليرموك منذ سنوات، وبالتالي ادخال األهالي في 

 .ةمأساة جديدة على كافة األصعد
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وناشد الناشطون، جميع المؤسسات اإلعالمية والمنّظمات الفلسطينية والدولية المعنّية بحقوق 
نسانيًا، والتأكيد على صعوبة الحال التي يعيشها  اإلنسان، التدّخل والُمساهمة إعالمّيًا وحقوقيًا وا 

 .المدنيين داخل المخّيم، وعدم وجود أي طرف مسّلح داخل المخّيم

سورية دارت يوم أمس اشتباكات عنيفة في محيط مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  أمافي شمال
في حلب بين الجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية لها من جهة ومجموعات المعارضة 
المسلحة، في حين قامت الطائرات الحربية السورية بقصف مناطق تمركز مجموعات المعارضة 

 .شيخ لطفي بمحيط المخيمالمسلحة في منطقة ال

يذكر أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي 
الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع ضحايا 

في سورية، في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب 
فمنهم من يقاتل مع مجموعة لواء القدس التي تقاتل إلى جانب القوات السورية ومنهم من يقاتل 

 .إلى جانب قوات المعارضة المسلحة

/ 7الذي ُعقد يوم -في غضون ذلك دعا البيـان الختـامي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا الرابع عشر 
ركيزة ..فلسطينيو الشتات "السويدية تحت شعـار مايو من الشهر الجاري في مدينة مالمو  –أيار 

، إلى تحييد المخيمات الفلسطينية في سورية عن المواجهات المسّلحة -"وطنية وعودة حتمية
أّن نكبة "، وأكد "وضمان تدّفق اإلمدادات اإلنسانية لقاطنيها ولعموم السكان والنازحين هناك

سوى تفعيل حقِّّ العودة إلى أرضه ودياره في الشعب الفلسطيني المتواصلة لن يضع حّدًا لها 
 .فلسطين

بضرورة التزام الدول جميعًا بالتعامل اإلنساني الكريم مع الالجئين "وطالب البيان الختامي 
إلى إحسان وفادة الفلسطينيين "والنازحين، ودعا الدول العربية الشقيقة وكافة األطراف المعنية، 

جور عنهم، كما ودعا جامعة الدول العربية، إلى التحّقق من لديها، وتخفيف معاناتهم، ورفع ال
في مايتعلق بمعاملة الالجئين الفلسطينيين، بما  0625االلتزام ببروتوكول الدار البيضاء لسنة 
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، وبما 0691يتماشى مع التمّسك الفلسطيني بحق العودة إلى األرض والديار المحتلة سنة 
  .ه، وللحقوق المدنية واالجتماعيةيستجيب أيضًا لحقوق اإلنسان وكرامت

 
الطالب في كلية االقتصاد " أحمد الشعبي" وفي سياق مختلف استطاع الالجئ الفلسطيني السوري

دارة األعمال في الجامعة اإلسالمية في لبنان ونيل درجة جيد جدًا في اختصاص الماستر  وا 
لإلدارة المالية، وذلك بعد مناقشته رسالة الماجستير التي قدمها للجنة التحكيم التي وضعتها إدارة 

( ها في الرقابة والتقييم على الشركات الصناعيةالموازنات التخطيطية ودور )الجامعة تحت عنوان 
 .بسبب رفض السلطات اللبنانية دخوله إلى أراضيها ألنه فلسطيني سوري Skypeعبر موقع 

الشعبي ابن مخيم اليرموك الذي لجأ إلى لبنان وعاش فيها فترة وجيزة، التحق خاللها بالجامعة 
السعودية للعيش مع ذويه والبحث عن فرصة اإلسالمية اللبنانية، وبعد ذلك اضطر للسفر إلى 

عمل، إال أنه لم يدر بخلده أنه سيحرم من دخول لبنان ومتابعة تعليمه لكونه فلسطيني سوري، 
إبريل الماضي زيارة األراضي اللبنانية لمناقشة الرسالة / حيث أكد أنه حاول أواخر شهر نيسان

ا السلطات اللبنانية والتي تمنع دخول التي أنجزها، غير أن القوانين المجحفة التي تضعه
الفلسطينيي السوري إلى أراضيها، حالت دون السماح له بالقدوم إلى لبنان لمناقشة رسالته، 
مضيفًا أنني قمت بالتواصل مع الدكتورة خولة هاشم المشرفة على رسالتي وكان لها دور كبير 

دارتها بذلكفي الضغط للسماح له بتقديم المناقشة عبر سكايب، بعد إق   .ناعها لعميد الكلية وا 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

حالة الشعبي هذه تعكس مدى المعاناة التي يعيشها فلسطينيو سورية في لبنان من ناحية العمل 
والتعليم وحرية الحركة، إضافة إلى تقييد دخول الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان، فيما اعتبر 

لفلسطينية وقصورها عن تقديم الدعم بعض الناشطين أن الغياب الواضح للمرجعيات الوطنية ا
الالزم لفلسطينيي الشتات وتركهم لخياراتهم المقيدة بالظروف القاسية التي يعيشونها في ظل 
غياب أو تعطيل التشريعات العربية التي تمنح الالجئين الحق في العمل والتنقل، تساهم إلى حٍد 

البلدان الغربية وركوب قوارب الموت كبير في تنامي ظهور دعوات من بعض الشباب للهجرة إلى 
 .للبحث عن دول تحترم إنسانيتهم وتعاملهم معاملة المواطن

 
 6102/ أيار ــ مايو/ 8/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 965511 •
لغاية " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، ( 2111) •

 .6105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.6)أكثر من  •

 .6105كانون األول 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

مي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظا: مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 0006)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0151)لليوم 

 .ضحية( 017)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 606)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0013)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 725)حوالي : مخيم درعا •
ًا مع الوضع هادئ نسبي: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


