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قصف يستهدف مدرسة عكا في مخيم النيرب واألونروا تصدر قرارًا "
 "بتعطيل مدارسها حتى إشعار آخر

 

 
 

 دخول شاحنة خضار إلى مخيم خان الشيح، وحرق وسرقة بعض منازل األهالي فيه 

  الشيح يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم المتعقلينأهالي مخيم خان 

 مخيم العائدين في حماة هدوء نسبي وتشديد أمني 

  على طاولة البحث في ندوة أقيمت في مدينة صيدا  ااألونروفلسطينيو سورية وأزمة

 اللبنانية
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 آخر التطورات

بعدد من قذائف استهدفت قوات المعارضة السورية مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب 
 .الهاون، حيث طال القصف مدرسة عكا، دون أن تسفر عن وقوع إصابات

من جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل أن وكالة األونروا أصدرت قرارًا أعلنت فيه عن تعطيل كافة 
وحتى إشعار آخر،  12 - 7المدارس التابعة لها في مخيم النيرب ابتداًء من يوم غد األربعاء 

 .وذلك بسبب القصف الذي طال أحد مدارسها وحفاظًا على أرواح الطالب

 
يذكر أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي 
الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع ضحايا 

 .سقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في سوريةو  ،المدنيين في صفوف

في غضون ذلك أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم خان الشيح 
بريف دمشق قيام عناصر من الجيش والمجموعات المحسوبة على النظام بسرقة وحرق بعض 

 .منازل المدنيين في المخيم

ار مراسلنا إلى سماح حواجز الجيش النظامي بدخول شاحنة واحدة محملة بالخضرة فيما أش
 .( يومًا من الحصار المشدد المفروض على المخيم69والخبز إلى المخيم وذلك بعد حوالي )
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افتًا إلى أن عناصر الفرقة الرابعة من الجيش السوري النظامي قامت بوضع حواجز جديدة عند 
وضعت عناصر اللجان الشعبية حواجز لها وسط المخيم بالقرب من "مطعم بداية المخيم، فيما 

 ".الشاميات

 
وفي السياق جدد أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق مطالبتهم النظام 
السوري معرفة مصير أبنائهم المعتقلين في سجون أفرعه األمنية والمخابراتية، وذلك بعد تنفيذ 

( مدني من أبناء المخيم بينهم 2000المصالحة والذي خرج على إثره ما يزيد عن )اتفاق 
 .ناشطون إغاثيين وإعالميين

وأشار أحد سكان المخيم أن هناك خشية بين األهالي من قيام النظام أو اللجان المحسوبة عليه 
لنظام السوري في بعدم االلتزام بشروط المصالحة التي أبرمت بين المعارضة السورية المسلحة وا

بلدة خان الشيح، مضيفًا "أن أبناء المخيم من الناشطين المدنيين خرجوا من المخيم إلى المجهول 
خوفًا على المخيم وأهله، وأننا نخشى من عدم التزام النظام بما تم االتفاق عليه بعدم التعرض 

 ".لألهالي ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من شهرين

أما في وسط سورية يعيش سكان مخيم العائدين بحماة الذين يستقبلون عدد كبير من العائالت 
النازحة من عدد من المدن السورية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية 

ل في سورية، إال أنهم يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخ
 .ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخر
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ما في الجانب االقتصادي فيشكوا األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
كل األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بش

 .كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر

وباإلنتقال إلى لبنان شاركت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممثلة بمسؤول قسم 
للدفاع  302الدراسات واألبحاث "إبراهيم العلي"، بورقة عمل في الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة 

 /6التعاون مع تجمع المؤسسات األهلية في صيدا بمقر بلدية صيدا يوم عن حقوق الالجئين ب
بعنوان "الالجئون الفلسطينيون خارج وداخل مناطق عمليات "األونروا" الواقع  2016 /12

عامًا على تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين  67والتحديات"، وذلك بمناسبة مرور 
 .الفلسطينيين األونروا

 
في ورقته التي جاءت تحت عنوان "األونروا والالجئون الفلسطينيون السوريون داخل تناول العلي، 

سورية والمهجرون خارجها الواقع والتحديات" استجابة األونروا لألزمة السورية تجاه الالجئين 
قبل األزمة  "غزة –األردن  –مصر  –لبنان " الفلسطينييين داخل سورية وأماكن اللجوء الجديد

ن جميع النواحي التعليمية والصحية واإلقتصادية والقانونية، كما سلط الضوء على دور وخاللها م
 .األونروا والالجئين الى خارج أقاليم عملها كمصر وتركيا ودول االتحاد االوروبي
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الندوة التي حضرها ممثلون عن وكالة االونروا، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والفصائل 
نية واالسالمية، وقوى واحزاب لبنانية، ومنظمات غير حكومية محلية واقليمية الفلسطينية الوط

ودولية، وممثلين عن اللجان الشعبية واألهلية، ومؤسسات شبابية ونقابيون وأكاديميون وخبراء 
 .ورقة عمل وزعت على ثالث جلسات 12ومهتمون، ناقشت 

 

 إحصائيات وأرقام حتى 6/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

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

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .غزةالجئًا فلسطيني سوري في قطاع  (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة العامة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يومًا، 1326( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1267على المخيم لليوم )
 .( ضحية191على التوالي، عدد ضحايا الحصار ) ( يوماً 787والماء لـ )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1120)
( يوم بعد سيطرة مجموعات 1312مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •

 .المعارضة عليه
 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )970)مخيم درعا: حوالي  •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


