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 " اختطاف فلسطيني من محلّه التجاري جنوب سورية"                                                 

" 

 ي مخيم العائدين بحمص   انخفاض أعداد الفلسطينيين ف •

 تشكيل لجان تمّهد لعودة النازحين إلى التضامن والحجر األسود  •

 سنوات  8الفلسطيني "زاهر مراد" معتقل في سورية منذ   •

 توزيع مساعدات نقدية على األيتام الفلسطينيين في الشمال السوري  •



 

  آخر التطورات: 

أثناء عمله في  أقدم مسلحون مجهولو الهوية على اختطاف الالجئ الفلسطيني "نصر مهاوش"

 محّله التجاري في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

 

ووفقًا لشهود عيان أن المختطفين داهموا محل المهاوش وأجبروه على الخروج معهم تحت تهديد 

 أنهم كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون من نوع "فان".السالح، منوهين 

المشددة الذي فرضتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات  يأتي ذلك على الرغم من اإلجراءات األمنية

 النظام السوري، التي نصبت حواجز جديدة في المنطقة وعززت من تواجدها.

الجئ فلسطيني يعيشون في مخّيم  13,000في سياق مختلف أكدت وكالة )األونروا( وجود 

سب اإلحصائيات آخرين في المناطق المحيطة، وذلك بح 2,000العائدين بحمص، إلى جانب 

 . 2019كانون الثاني/ يناير  1الموثقة لديها حتى 



 

 

وأشارت وكالة الغوث إلى أن مخيم العائدين بحمص كان قبل األزمة مسكنًا لما مجموعه 

الجئ من فلسطين. كان أغلبهم يعملون بالمياومة وموظفي خدمة مدنية محلية  22,000

، تقلص عدد السكان في المخيم إلى 2011ية عام وبائعين، منوهة إلى أنه في بداية النزاع بسور 

تسعة آالف في الوقت الذي سعى فيه العديدون إلى اللجوء للخارج، موضحة أن هنالك حاليا 

 الجئ من فلسطين يعيشون في المخيم.  13,000

ونوهت األونروا إلى أن مخيم العائدين في حمص الذي بقي هادئًا ومستقرًا بشكل نسبي، على 

أن مدينة حمص كانت واحدة من المدن األشد تأثرًا بالحرب وتعرض العديد من  الرغم من

المناطق المحيطة بها إلى تدمير كلي. شهد زيادة في عدد سكانه بسبب انتقال اآلالف من 

، إلى السوريين ومن الجئي فلسطين النازحين من حمص نفسها، إضافة إلى مناطق أخرى 

  المخيم. 



 

ة دمشق وفق قرار محافظ دمشق، لجنة مؤلفة من عدد من من جهة أخرى شكلت محافظ

المسؤولين إلعادة تأهيل مناطق في حّي التضامن جنوب دمشق تمهيدًا لعودة السكان إليه، 

وحددت المحافظة المناطق في حّي التضامن وهي: حول فرن أبو ترابي وحول فرن األمين 

ويت، جنوب جامع عثمان بن عفان، وجامع الحمزة ومحيط فرن أبو نزير، ومحيط معمل البسك

 بستان الزراعي، شارع المالكي بناء اإلسكان.

 

كما شكلت محافظة ريف دمشق لجنة مهمتها الكشف الميداني على واقع مجلس مدينة الحجر 

األسود جنوب دمشق، وذلك من أجل عودة األهالي إلى بيوتهم القابلة للسكن في حي الثورة وحي 

ترحيل ومعالجة الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية، كما وسيتم نقل تشرين، وتصديق عقود ال

 عمل مجلس المدينة إلى داخل حّي الحجر األسود.



 

في ملف االنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "زاهر جهاد مراد" للسنة 

ريف دمشق بآخر شهر الثامنة على التوالي دون معرفة مصيره، حيث اعتقل في منطقة حرستا ب

 ، ولديه أطفال.1976، وهو من مواليد دمشق 2012من عام  10

 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1797يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ) 

 السوري بينهم ناشطون وإعالميون وطالب جامعات وأطفال ونساء وكبار في السن.

أستراليا(، بالتعاون مع مركز  -جئين الفلسطينيين )ملبورن اغاثيًا وزعت جمعية أسباير لغوث الال

يتيمًا فلسطينيًا  181توثيق الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، مساعدات نقدية على 

$ لكل طفل موزعين على المناطق التالية: 38مهجرين في مناطق الشمال السوري، وذلك بواقع 

 طفاًل بعفرين.  18طفاًل في بلدة الباب، و 39ي اعزاز، طفاًل ف 39طفاًل،  85أطمه وما حولها 



 

 

أن تجمع وبحسب بيان جمعية أسباير والذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل أنها استطاعت 

رمضان لمركز توثيق الفلسطينيين في الشمال  29دوالرًا أستراليا، تم تحويلها في  11550

رع وتعاون أهل الخير من الجالية الفلسطينية $ أمريكي، وذلك بفضل تب7000السوري بواقع 

والعربية واإلسالمية في أستراليا، ومن أصدقاء فلسطين من األستراليين، وبدعم من جمعية 

 )أستراليون من أجل فلسطين(، والتي سمحت للجمعية باستخدام حساباتها البنكية لإليداع. 

  


