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 "اللبنانية" LIU"الجئ فلسطيني سوري يحقق المرتبة األولى في جامعة "
   

 
 

 أصوات إنفجارات عنيفة تهز أرجاء مخيم النيرب بحلب. 

 أنباء عن اتفاق على عودة أهالي مخيم سبينة إلى مخميهم. 

 599  ًمّرت على نزوح جميع أهالي مخيم حندرات إثر سيطرة المعارضة عليهيوما. 

  عاماً على تأسيس األونروا تتناول أوضاع فلسطينيي  ٦٦حلقة نقاش بمناسبة مرور
 .سورية في لبنان
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 آخر التطورات
المرتبة األولى في كلية العلوم في " أحمد وليد مصطفى"حقق الطالب الفلسطيني السوري 

، يذكر أن الشاب أحمد كان 4/4، وذلك بعد حصوله على معدل "LIU"اللبنانية الدولية  الجامعة
 .ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من الحرب الدائرة فيها ٥٤قد غادر سورية مثله كمثل حوالي 

يشار أن المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان، يعانون من أوضاع معيشية غاية في 
المتعلقة باألوضاع القانونية واالقتصادية، حيث يشتكي معظمهم من  السوء، خصوصا تلك

 .صعوبة الحصول على إقامات وضبابية القوانين اللبنانية الناظمة لذلك

 
وعلى صعيد آخر هزت أصوات إنفجارات عنيفة أرجاء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين 

الثقيلة المتمركزة في مطار النيرب بحلب، ووفقًا للناشطين إن األصوات مصدرها المدافع 
 .العسكري الذي يخضع لسيطرة الجيش النظامي

يذكر أن المخيم يقع تحت سيطرة الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له، حيث 
 .يشكل المخيم نقطة استراتيجية هامة وذلك بسبب قربه من مطاري النيرب العسكري والمدني

ت وكالة معًا اإلخبارية نبأ اتفاق مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وفي موضوع مختلف نقل
على  ،السفير أنور عبد الهادي، مع رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، يوم األربعاء المنصرم

اإلسراع بعودة الالجئين الفلسطينيين 
المهجرين من مخيم سبينة، والعودة إليه 

النظام قريبًا، بعد أن تم فرض سيطرة 
وبحسب وكالة معًا فأن  ،السوري عليه

الجانبين بحثا أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين في المخيمات، وسبل 

 .تخفيف معاناتهم
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فيما جدد عبد الهادي، لدى لقائه رئيس الوزراء السوري، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بدمشق، 
 .اخلية للدولة السوريةالموقف الفلسطيني الرسمي الحيادي بعدم التدخل بالشؤون الد

وبما يخص مخيم اليرموك أكد الطرفان على دعم وتنسيق الجهود التي تقوم بها االمم المتحدة 
بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على إخالء المخيم من السالح 

سطينيين لمخيم الجئين الفلوالمسلحين، وأيضا المناطق المجاورة لمخيم اليرموك من أجل إعادة ال
يذكر أن الجيش النظامي فرض سيطرته الكاملة على مخيم سبينة يوم  ،اليرموك بأقرب وقت

7\11\3112. 
يومًا  599أما في حلب فتستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ 

 .السورية المسلحة على مخيمهمعلى التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة 
يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بسبب النزوح حيث اضطر معظمهم للسكن 
داخل المدارس ومراكز اإليواء، وزادت تلك المعاناة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة التاسعة 

 .عاناتهمالتي يقطنون فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم وم
فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية 
للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 

شكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات ي
 .وسجن حلب المركزي 

وباالنتقال إلى لبنان حيث ركز الباحث في شؤون الالجئين الفلسطينيين ورئيس لجنة فلسطينيي 
المساعدات تأثيرات وقف "في ورقته التي شارك بها بعنوان سورية في لبنان إبراهيم العلي 

في حلقة النقاش التي أقامها مكتب شؤون الالجئين في حركة " لفلسطينيي سورية وتداعياتها
ديسمبر الحالي في قاعة بلدية صيدا جنوب لبنان،  –كانون األول / 11حماس يوم الخميس 

ة بمناسب" تقليصات األونروا وتأثيراتها على واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان" تحت عنوان
على  ،"األونروا"عامًا على تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  66مرور 

األوضاع المعيشية واالقتصادية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين الذين قِدُموا من سورية إلى لبنان 
 .وما قدمته األونروا من خدمات لهم خالل اقامتهم في لبنان

خفض خدماتها في شتى "أصدرت عدة قرارات هدفت إلى وأشار العلي إلى أن األونروا 
القطاعات في أقطار عملها الخمسة، وخاصة فلسطينيي سورية في لبنان تحت مبرر العجز في 
موازنة األونروا، كما عرج على التأثيرات السلبية التي نجمت عن تلك التقليصات على الالجئ 
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مما أدى لمفاقمة األوضاع االنسانية والمعيشية  ،الفلسطيني السوري في لبنان من كافة النواحي
لالجئين الفلسطينيين من لبنان وازدياد حدة األزمات التي يتعرضون لها بسبب النزوح واللجوء 
المتكرر وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية لالجئين االجتماعية 

تماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر، والصحية والبيئية والتعليمية وتفشي األمراض االج
باإلضافة الستمرار نزيف الهجرة غير الشرعية للخالص من ( االمتهان –التطرف  –التسول )

األوضاع التي آلت إليها أحوالهم وكذلك الهجرة العكسية باتجاه سورية األراضي السورية رغم 
 .المخاطر المرتفعة المهددة لحياتهم

 
  5112/ كانون األول ــ ديسمبر / 11/صائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية إح

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 495111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 195911) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 

 .3119لغاية يوليو 
 .فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا ( 26)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 492)يومًا، والماء لـ ( 562)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 352)لليوم 
 .ضحية( 134)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 794)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 599)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 71)دمار حوالي و  أيام النقطاع المياه عنه( 955)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


