
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2233 العدد
15-12-2018 

 "أوروبا من عودتهم بعد فلسطينيين الجئين يعتقل السوري األمن "

53  %جدا ً قليلة األونروا من المقدمة النقدية المساعدات أن يرون سورية في فلسطين الجئي من 

أسبوعين من أكثر منذ غاز بال درعا مخيم  

التوالي على السادس للعام" الشهابي سعيد علي" الفلسطيني الكاتب اعتقال يواصل السوري األمن 



 

 التطورات آخر

 الالجئين من عددا   اعتقلت السوري األمن قوات أن العمل لمجموعة خاصة مصادر ذكرت
 .سورية إلى األوروبية الدول إحدى من الطوعية عودتهم بعد الفلسطينيين

 
 ألسباب وذلك أوروبا في لجوئهم معامالت لسطينيونالف الالجئون أنهى المصادر، لتلك ووفقا  

 لهم، المضيفة البلدان في باالندماج تتعلق ومشكالت ألسرهم الشمل لم طلبات رفض بين تتراوح
 السكان لعودة جديدة بوادر وظهور اليرموك مخيم بإعمار البدء أنباء بعد سورية إلى طوعا   وعادوا

 .إليه

 لهم تبليغات دمشق مطار في السوري األمن سّلم إيران، عبر دمشق إلى أوروبا من عودتهم وبعد
 .محددة مدة خالل دمشق في" فلسطين فرع" مراجعة بضرورة

 عن معلومات يوجد وال اعتقالهم، تم" فلسطين فرع" مراجعة بعد أنه المصادر تلك وأضافت
 الحرب أحداث في طرف أي مع يشاركوا لم المعتقلين أنّ  علما   لهم، الموجهة التهم أو مصيرهم
 .السورية

 أجل من العمل مجموعة به قامت الذي اإللكتروني االستطالع نتائج أظهرت آخر، سياق في
  أداء تقييم عنوان تحت أيام عدة قبل صدر الذي التوثيقي تقريرها ضمن ونشرته سورية فلسطينيي



 

 
 داخل لالجئين المقدمة النقدية المساعدات يرون%  8.35 أن" السورية األزمة ظل في األونروا

% .3.3 المساعدات صنف فيما كافية، غير إنها قالوا%  5.38 أن حين في جدا ، قليلة سورية
 . كافية أنها% 33. رأى بينما بالقليلة،

 بينما كافية، غير أنها% 5532 وقال جدا   قليلة العينية المساعدات أن%  .3.3 رأى بالمقابل
 .كافية أنها العينية المساعدات فقط%  8 وجد فيما قليلة، بأنها%  3538 وصف

% .3.. رأى فيما عادية، شروط أنها%  .53. وجد المساعدات على الحصول شروط وحول
 .جدا   مشددة كانت أنها% 333. قال بينما مشددة، أنها

 الستالمها، الوصول في وخطورة صعوبة وجدوا بأنهم%  3235 وصف المساعدات استالم وعن
 .وآمنة سهلة أنها% .553 وجد بينما الشيء، بعض صعبة بأنها%  333. وصفها بينما

 حول للرأي إلكتروني استطالع بإجراء قامت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وكانت
 رئيسة مناطق ثالث في سورية من الفلسطينيين لالجئين األونروا قبل من المقدمة الخدمات

 صفحة على ووضعت األسئلة من مجموعة صياغة تم حيث ،( ردناأل – لبنان – سورية)
 883 و 33.58لـ حقيقيا   وصوال   فسجل أيام لخمسة سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة

 الجئا   3.3و سورية في الجئا   .33 بمعدل فلسطينيا   الجئا   .2. االستطالع بملء وقام تفاعال  
 .األردن إلى سورية من فلسطينيا   الجئا   ..و لبنان إلى سورية من فلسطينيا  



 

 مادة فقدان من سورية جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم أبناء اشتكى سورية، جنوب وفي
 لجمع المنطقة سكان لجأ فيما المنطقة، يضرب قارس برد وسط األسواق، من المنزلي الغاز

 .الغاز مادة نقص لسدّ  الحطب

 
 نظرا   السوداء السوق في منطقة لكل الغاز مخصصات ببيع التّجار المنطقة سكان واتهم هذا

 .الدولة من والمقرر النظامي السعر عن أسعارها الرتفاع

 بإصالح الحكومية المسؤولين وعود وسط ومحروقات، غاز أزمة سورية محافظات عدة وتعيش
 .المتورطين ومحاسبة الموجود الخلل

 التي القصف عمليات تصاعد نتيجة األهالي صفوف في كبيرة نزوح موجة شهد درعا مخيم وكان
 مكثفة غارات وطائراته النظام مدفعية شّنت حيث له، المجاورة واألحياء المخيم استهدفت

 وحاراته مبانيه من%  .5 حوالي دمار إلى أدى ما المتفجرة، والبراميل الصواريخ فيها استخدمت
 . العمرانية ومساحته

 مخيم أبناء من" شهابي سعيد علي" الفلسطيني الكاتب اعتقال السوري النظام يواصل ذلك، إلى
 ديسمبر/ األول كانون - .3 في" الشهابي" النظام اعتقل حيث سنوات، ست منذ اليرموك
5.35. 



 

 
 اعتقل قد لألونروا التابعة المدارس أحد في اإلنجليزية للغة مدرسا   يعمل الذي" الشهابي" وكان
 منذ أعوام .3 لمدة اعتقل ثم العسكري، المزة سجن في أشهر تسعة لمدة مرة ألول 3..3 سنة

 المعارض" سوريا في الشيوعي العمل لحزب االنتماء بتهمة 3..3 عام نهاية حتى 3.55 العام
 ".السوري للنظام

 سوري سياسي حزب لتأسيس السعي بتهمة أشهر . لمدة 2..5 عام" الشهابي" اعتقل ثم ومن
 .بيروت دمشق إعالن على وللتوقيع الجميع، سورية تيار اسم يحمل

 


