
 

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

 

 

 
 

 
 

للنكبة رغم حصارهم وآالمهم  86الفلسطينيون في سورية يحيون الذكرى "
 "وتعرضهم للقصف والموت

      

 
 

 األمن السوري يفرج عن فلسطينية بعد اعتقالها منذ قرابة العام  

  والمنقذين في ظل تدهور الوضع الصحي في المزيريب تخريج مجموعة من المسعفين

 جنوب سورية

 انتهاكات لبنانية على المعابر تطال الفلسطينيين السوريين ..وسط تغافل السفارات األوروبية

 ممن لديهم مقابالت لم الشمل

 سورية في لبنان يشاركون بالمعرض التراثي الثقافي الفلسطيني الثالث في صيداوفلسطيني 
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 لتطوراتآخر ا

خان و أحيا أهالي مخيمات اليرموك 
العائدين بحمص و الشيح وخان دنون 

لنكبتهم، رغم ما  86حماة الذكرى الـ و 
تعرضوا له من قصف وحصار وتشريد 
والموت غرقًا وقنصًا، حيث نظمت 
هيئة فلسطين الخيرية برعاية حملة 
انتماء حفل تكريم للطالب المتفوقين 

للنازحين من بمدرسة القدس البديلة 
مخيم اليرموك إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم، فيما جابت شوارع مخيم خان دنون بريف دمشق 
مسيرة صامتة رفعت فيها أعالم فلسطين وعدد من الالفتات التي تؤكد تمسك الالجئين 

 .الفلسطينيين بحقهم بالعودة إلى أراضيهم حيث جابت المسيرة شوارع المخيم

أعمال القصف واإلشتباكات المتكررة التي يشهدها مخيم خان الشيح ومحيطه  في حين لم تمنع
 –أيار / 31انتماء يوم " الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية"هيئة فلسطين الخيرية و

من إقامة عدد من األنشطة التراثية، وذلك عبر إقامة عرسًا تراثيًا فلسطينيًا داخل  6138/ وماي
حفل تخريج الدورة السنوية األولى  6138وماي-أيار 36أقامت الهيئة يوم الخميس  كما.المخيم

النموذجية في مخيم خان الشيح، حيث تضمن حفل التخريج تجسيدًا للواقع " براعم القدس"لروضة 
كما شهد مخيم العائدين بحمص  ،الصعب ومعاناة األهالي داخل مخيم خان الشيح المحاصر

للنكبة، أكد عبرها أبناء المخيم على التمسك بحق العودة، في  86الذكرى  عدد من الفعاليات في
ذلك تعبيرًا و  حين رفعت األعالم الفلسطينية في العديد من شوارع وحارات مخيم العائدين بحماة

 .من األهالي على تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم

نظومة اإلسعاف في بلدة المزيريب في غضون ذلك أقامت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع م
شاب وفتاة، تخلل الحفل ( 13)جنوب سورية، حفل تخريج لمسعفين ومنقذين وصل عددهم إلى 
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محاكاة انقاذ غريقين وكيفية تقديم اإلسعافات األولية لهم دون أية أجهزة، وفي الختام تلت الهيئة 
 .بيان التخريج وقدمت هدايا للمشاركين في الدورة

مخيم درعا، المزيريب، جلين، تل شهاب، ومناطق -جئون الفلسطينيون جنوب سورية الالو ويشك
من سوء الوضع الصحي، فأربع سنوات من الحرب كانت كفيلة بانهيار  -أخرى في محافظة درعا

المنظومة الطبية من مشافي ومراكز طبية وكوادر، وخاصة مع ضعف ادارة المعارضة للمناطق 
ليها وعدم وضع آليات تسّير مصالح األهالي على جميع المستويات، الجنوبية التي تسيطر ع

باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف 
 .إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج

 
بعد اعتقالها منذ " صبرية يوسف"الفلسطينية وفي سياق مختلف أفرج األمن السوري عن الالجئة 

قرابة العام، وهي من أبناء مخيم خان الشيح وتعمل مدرسة في إحدى المدارس، فيما نقلت إحدى 
الفيس بوك الخاصة بمخيم خان الشيح عن مفرج عنه من -صفحات موقع التواصل االجتماعي 

وذكر " ضياء أحمد"المخيم ويدعى سجن صيدنايا التابع لألمن السوري، مشاهدته ألحد أبناء 
 .أشهر 4المفرج عنه أنه شاهد الشاب منذ قرابة الـ 

وباالنتقال إلى لبنان وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من الشكاوي حول 
المعاملة القاسية التي يتعرض لها الالجئ الفلسطيني السوري أثناء دخوله األراضي اللبنانية، 
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نهم الذين لديهم موعد مع السفارات األوروبية من أجل لم الشمل، وبحسب الرسائل فأن وخاصة م
عناصر األمن العام اللبناني في منطقة المصنع الحدودية يماطلون بإدخال الفلسطيني السوري 
إلى لبنان ويطلبون منه طلبات تعجزية وحجز فندقي، بقصد تأخيره عن موعد السفارة، مما أدى 

 .لعديد منهم خائبينإلى عودة ا

أنها تعرضت إلى جانب العديد "فيما قالت الالجئة الفلسطينية تسنيم في حديثها لمجموعة العمل 
من الالجئين السوريين للشتائم واإلهانات، وا غالق األبواب في وجوههم، لحجج واهية كتغيير 

لساعات طويلة على  أنها انتظرت"الضابط المسؤول، فلم يراعي أحد وجود أطفال معها، وأضافت 
الحدود دون جدوى، فاألمر متعلق بمزاجية الضابط المسؤول، ودخل موعد المقابلة في السفارة 

، وعادت الالجئة أدراجها إلى سورية رغم العديد من "األوروبية ببيروت ولم تأتي بعد الموافقة
تكبدتها للوصول إلى نقطة  المخاطر التي كانت تتهددها أثناء العودة لياًل والتكاليف العالية التي

 .الحدود، بحسب وصفها

ونظرًا إلغالق السفارات األوربية جميعها في دمشق، فإن كافة المعامالت للسوريين والفلسطينيين 
السوريين تستوجب سفرًا إلى دولة مجاورة اعتاد المراجعون أن تكون في لبنان، وبالرغم من أن 

حت ولديهم ما يثبت ذلك، وأن ال نية البتة لإلقامة هناك، دخول العائلة إلى لبنان بهدف إجرائي ب
 .فقد منعت سلطات الحدود جميع أفراد العائلة من الدخول

 
يشار أن هذه الحاالت تمثل جزءًا موثقًا من حاالت عديدة لم توثق، فكل عائلة تحمل معها قصة 

لحرب الدائرة في سورية، معاناة تختلف عن األخرى، وجميعها يرتكز على حالة واحدة منطلقها ا
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ما يضع أغلب الحاالت في سياق قانوني يوجب على كافة الحكومات المعنية التعامل معها و وه
بما يؤمن لها الحماية والرعاية، وخاصة الدول األوروبية وسفاراتها في لبنان والتي تعطي مواعيد 

بالتغافل والصمت، مع " للعائالت الفلسطينية إلجراء المقابالت فيها، حيث اتهمها ناشطون،
التأكيد من أن جميع سفارات الدول تلك، لديها معلومات وتفاصيل ما يحدث مع العائالت 

 .الفلسطينية والسورية على الحدود اللبنانية السورية

ومن جانبها شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالمعرض التراثي الثقافي الفلسطيني الثالث 
والجمعيات األهلية في مدينة « انتماء»الذي أقامته الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية 

 .عة، في قاعة المعارض لغرفة التجارة والصناعة والزرا (مايو/ أيار 34)صيدا يوم السبت 

االفتتاح الذي حضره ممثل عن السفير الفلسطيني في لبنان، وممثلة عن رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة، وممثلين عن األحزاب اللبنانية والفلسطينية والجمعيات والمؤسسات، أكد 

 .سورية خالله على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى فلسطين رغم ما يتكبدونه من معاناةو فلسطيني

 
 6158/ أيار ــ مايو/ 51/سورية إحصائيات وأرقام حتى و فلسطيني

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .6133ويولي
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 23.6)أكثر من  •

 .6133كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 3368)ثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أك( 3183)لليوم 
 .ضحية( 362)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 833)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 939)

وعات أيام بعد سيطرة مجم( 3331)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 226)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


