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 2411: العدد

 من أجل استعادة بصرها: ذوو فلسطينية سورية مهجرة في لبنان يطلقون نداء إنساني •

 د بين فلسطينيي سورية في السودانحالة ترقّب وحذر تسو •

 أزمة مواصالت في مخيم السيدة زينب وتأزم في أوضاع سكانه المعيشية •

 "مسلحون يطلقون النار على فلسطيني في عفرين شمال سوريا"

11-06-2019 



 

 آخر التطورات

تعرض أحد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك إلى الشمال السوري إلطالق نار 
 عفرين شمال سوريا.   حزيران/ يونيو الجاري من قبل مسلحين مجهولي الهوية في منطقة 6يوم 

وقال ناشط فلسطيني لمجموعة العمل إن ثالثة عناصر من المسلحين قاموا بإطالق النار على 
الجئ فلسطيني من مهجري مخيم اليرموك فضل عدم ذكر اسمه بناء على طلب من ذويه، بعد 

ة أن استدعوه إلى خارج منزله في عفرين، وذلك بحجة أنه يبث ادعاءات كاذبة وتحريضي
بخصوص توطين الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، مشيرًا إلى أن الالجئ الفلسطيني 
أصيب بثالث طلقات إحداها في رأسه، أدت إلى كسر في الجمجمة، حيث تم نقله على الفور 

 إلى أحد المستشفيات في تركيا.

 
شمال سورية، نفى في وكان مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين توطين المهجرين الفلسطينيين 

وقت سابق االدعاءات التي نشرها موقع "توثيق االنتهاكات في الشمال السوري" اإللكتروني التي 
عائلة فلسطينية في عفرين، مشددًا على أن التقرير الذي ال يستند الى  1500تتحدث عن توطين 

ن الفلسطينيين أي وقائع بل هو عبارة عن تحليالت مسيسة واستخدام واضح لقضية الالجئي
المهجرين قسريًا للشمال السوري، نافيًا أن يكون قد تم التواصل بين مركز التوثيق والموقع الذي 

 نشر التقرير.



 

، 1990أما في لبنان أطلق ذوو الشابة الفلسطينية السورية إسراء بهاء الدين علي، مواليد 
نان، نداء إنسانيًا عبر مجموعة والمهجرين من مخيم خان الشيح إلى مخيم عين الحلوة جنوب لب

العمل ناشدوا خالله جميع المنظمات اإلنسانية والطبية للتكفل بعالج بإجراء عملية البنتهم من 
 أجل استعادة بصرها. 

ووفقًا لألهل أنه تقرر إجراء عملية البنتهم إسراء في روسيا وذلك بعد أن فشلت جميع محاوالت 
وهم ال يستطيعون  دوالر،آالف  10عالجها في سوريا ولبنان، منوهين إلى أن تكلفة العملية تبلغ 

 تأمين كامل المبلغ المالي بسبب أوضاعهم المعيشية واالقتصادية المزرية. 

 
تلف يعيش فلسطينيو سورية في السودان حالة من الترقب والحذر بسبب ما تشهده في سياق مخ

البالد من تصاعد حاد في األحداث السياسية، وذلك بعد االنقالب العسكري الذي نّفذه الجيش 
 عامًا من الحكم.  30السوداني، وعزل بموجبه الرئيس عمر البشير عقب 

اوفهم من حدوث أي توتر أمني وانعكاساته السلبية كما عبر فلسطينيو سورية عن هواجسهم ومخ
 على حياتهم، بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واألمان.

سورية موجودة في السودان هي حبيسة  عائلة فلسطينية 100ووفقًا لمجموعة العمل أن حوالي 
األوضاع األمنية، كما أنها تعاني من أوضاع قانونية منازلها ال تستطيع مغادرتها نتيجة تردي 

واقتصادية قاسية نتيجة غالء األسعار وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه، ومعاملتهم معاملة 



 

أجانب ال الجئين، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لإلقامة وتسجيل األجانب وإذن الدخول مقارنة 
 بالالجئين السوريين في السودان. 

ذلك تشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد فلسطينيي سورية في السودان يبلغ نحو ألف  إلى
 الجئ، يعانون من أوضاع معيشية صعبة، عالوة على اعتبارهم أجانب ال الجئين.

 
من جهة أخرى يشكو سكان مخيم قبر الست المعروف بمخيم "السيدة زينب" بريف دمشق، أزمة 

كم من 12إلى المخيم الذي يقع جنوب مدينة دمشق على بعد في تأمين وسائط النقل من و 
العاصمة، حيث بات التنقل من مخيم السيدة زينب والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها 
في حياة سكانه، فقد ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله، 

يصل إلى ربع الراتب أو أكثر، عدا عن باإلضافة إلى المنغصات األخرى من مصروف يكاد 
 مزاجيات السائقين. 

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فأن أهالي المخيم خاصة منهم الطالب والموظفين يعانون من عدم 
توفر حافالت )الميكروباصات( التي تقلهم إلى مكان عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، مشيرًا إلى أن 

ي الحافالت الذين يقومون برفع أجرة النقل بحسب مزاجهم، األهالي يشتكون من استغالل سائق
 كما أنهم يفرضون خط سير الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم.  

أما من الجانب المعيشي يشكو سكان المخيم من أزمات معيشية حادة تجلت في شح المواد 
، مما دفع البعض للسفر الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال، وضعف اإلمكانيات والموارد المالية

 خارجًا أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للجيش السوري.


