
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2213 العدد

 "بين داعش والنظام، الطفلة الفلسطينية "شام" تفتقد والديّها وجّدها الذي قضى تحسراً"

 األمن العام يغلق متاجر تابعة للسوريين والفلسطينيين السوريين شمال لبنان• 

 الموالية النظام يطلق سراح عنصر فلسطيني من مجموعة "لواء القدس"• 

 وترفيهي لألطفال الفلسطينيين في قدسيا بريف دمشقنشاط تعليمي • 

25-11-2018 



 

 التطورات آخر

لم تكمل الطفلة الفلسطينية "شام" عامها الرابع وقد فقدت والديّها وجّدها الذي رعاها وكفلها، وهّجرت 
من بيتها في مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق ومنها إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، 

 تقي بردًا وال تدفع حرًا. خيمة الحيث تعيش في 

سنوات فقدت الطفلة شام والدها "عمر المصري" بعد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية  4فقبل 
 السورية، وال يوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

 
ديل وعندما كانت شام رضيعة اعتقل تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك والدتها الشابة الفلسطينية "ه

أشهر تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقها بتهمة التخابر  6، وبعد قرابة 2016/ 7 /8أبو ماضي" بتاريخ 
 مع النظام السوري.

فقد في حي  5/7/2013أما خال الطفلة شام، الشاب الفلسطيني "لورنس أبو ماضي" فمنذ تاريخ 
 /1 /24هديل بتاريخ  التضامن شارع دعبول جنوب دمشق، ثم اعتقل األمن السوري جدتها ألمها

 .3/2/2017، قبل أن تخرج بصفقة تبادل لألسرى مع النظام بتاريخ 2016

لم يتبق للطفلة شام إال جّدها ألمها الالجئ الفلسطيني "محمد ياسين أبو ماضي" أبو عروة حيث 
هجرت بصحبته من مخيم اليرموك ثم بلدات جنوب دمشق ومنها إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، 



 

د أنه أصيب بنوبة قلبية لنقص الرعاية الصحية والبرد القارس في المخيم والحسرة على ما وصل بي
 إليه وآالف الالجئين الفلسطينيين، وهو بخيمته.

 
تنقل الناشطة "فاطمة جابر" عن حياة الطفلة شام التي تعيش اآلن في خيمة داخل مخيم دير بلوط 

تأكل وال تشرب فقط تريد جدها الذي تناديه " بابا " وال  مع جدتها وخالها "منذ أن توفي جدها ال
 تعرف أبًا سواه"

في غضون ذلك، قالت مصادر إعالمية لبنانية، إّن المديرية العامة لألمن العام بدأت حملة واسعة 
المنية شمال لبنان، إلغالق المحالت التجارية العائدة للمقيمين -ضمن قضاء طرابلس والضنية

 لسطينيين السوريين بشكل مخالف وغير قانوني.السوريين والف

وشملت الحملة الكشف على المحالت التجارية التي يملكها أو يستعملها المقيمين السوريين 
والموجودين بشكل مخالف وغير قانوني، حيث عملت الدوريات على طلب أوراق اإلقامة للمالك او 

تم مصادرة أوراق المخالفين وإغالق بعض المستثمر السوري للتأكد من إقامته بشكل قانوني، و 
 المحالت بالشمع األحمر.

علمًا أن سوى المقيمين بشكل غير قانوني،  ووفق ما أعلنت عنه المصادر، أنه لم يتم محاسبة
 الحملة شملت جميع مناطق لبنان وألحقت الضرر الكبير بالالجئين القادمين من سوريا.

 



 

 
أغلق كل المحالت المخالفة لالجئين من سورية في صور جنوب وكان األمن العام اللبناني قد 

لبنان، وتم توجيه إنذارات ألصحاب المحالت والمؤسسات الذين يوظفون سوريين خالفًا للشروط 
 القانونية للدولة.

( ألف الجئًا، يعيشون 31ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان يبلغ حوالي )
 نية مزرية على في كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والطبية والتعليمية.  أوضاع إنسا

عامًا بعد  19وفي سورية، أطلقت قوات األمن السوري سراح الشاب الفلسطيني "أدهم شحادة رافع" 
يومًا ألسباب مجهولة، وهو من عناصر مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام،  15اعتقاله منذ 

 ناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.وأب

وكان لواء القدس اعتقل في وقت سابق عدداً من عناصره وعلى رأسهم "سامر رافع" مسؤول عمليات 
التهم  " بتلفيقاللواء بتهم فساد وبيع أسلحة، كما يتهم ناشطون قائد اللواء الفلسطيني "محمد السعيد

 إلجبارهم على تسليم مبالغ مالية بمئات أالف الدوالرات.

لألطفال  وترفيهياً  مياً يالشعب الفلسطيني نشاطًا تعل ةإلغاثوفي سياق آخر، أقامت الهيئة الخيرية 
الفلسطينيين في مركز يافا لألنشطة التنموية في قدسيا بريف دمشق، واشتمل النشاط الذي حضره 

لى جلسة حوارية للتوعية حول اتفاقية حقوق الطفل، واختتم برسم لوحة جدارية طفالً ع 20أكثر من 
 مع األطفال حول دالالت هذا اليوم.



 

 
( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا ظروفًا معيشية قاسية، بسبب 6هذا ويعيش حوالي )

البطالة من جهة واستغالل  ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار
 بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.


