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األمن السوري يشن حملة دهم وتفتيش في مخيم العائدين بحمص "
 "ويعتقل أحد أبنائه

      

 
 

  من أبناء مخيم العائدين بحمص" عمر دمحم إسماعيل عمر"اإلفراج عن الفلسطيني 

  يبدعن في مجال الكتابة المسرحية ويرشحن للفوز بجائزة أربع فلسطينيات سوريات
  منصات المستقبل

  بدل إيجار لمدة أربعة أشهر لكل عائلة فلسطينية سورية $ 011األونروا تعلن صرف

 مهجرة في لبنان
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 آخر التطورات
 نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص نبأ مداهمة األمن السوري قبل عدة أيام
لبعض منازل المخيم، وأوضح المراسل أن عناصر األمن داهموا بناء عائلة الكردي، وعائلة أبو 

مارس الجاري، مشيرًا إلى أن عناصر األمن قاموا بتفتيش المنازل تفتيشًا  –آذار / 61ريا يوم 
قل دقيقًا، وطلبوا من القاطنين فيها بطاقاتهم الشخصية، وأضاف المراسل أن األمن السوري اعت

عبد هللا أبو فادي وذلك بعد مداهمة منزله، وهو في العقد السادس من "الالجئ  3/ 61يوم 
 .العمر، من أهالي مدينة صفد في فلسطين

عمر دمحم "مارس الجاري عن الالجئ الفلسطيني –آذار / 4إلى ذلك أفرج األمن السوري يوم 
تقال دام عدة أشهر، علمًا أن من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد اع" إسماعيل عمر

 .العمر في بداية العقد الثالث من العمر، ومن أهالي قرية الشجرة في فلسطين
في غضون ذلك يعيش المخيم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي تحت تشديد أمني مكثف وغير 

مسبوق، حتى أن سكانه باتوا يشعرون 
بأنهم في معتقل أو سجن كبير، فقد بنى 

سوري سورًا حديديًا يفصل بين األمن ال
أحياء مخيم العائدين في حمص واألحياء 
المجاورة له، دون أي ممرات خدمية بين 
الجانبين، مما ضاعف من معاناتهم 
االقتصادية وانعكس سلبًا على أوضاعهم 

 .المعيشية
مشروع دعم الكتاب  «منصات المستقبل»وفي سياق مختلف اختارت لجنة التحكيم في 

بالتعاون مع « ثقافة.اتجاهات»ين الشباب القادمين من سوريا، التي تنظمها مؤسسة المسرحي
شمس، من بين عشرة نصوص مسرحية نصوص أربع الجئات فلسطينيات سوريات مهجرات في 

من أبناء مخيم  ،"، وهنادي الشبطة"هبة مرعي"، و"، ودانيا غنايم"هديل السهلي"لبنان هن 
الطيونة )« دّوار الشمس»اليرموك، للفوز بجائزة منصات ولتؤدى نصوصهم المختارة على مسرح 

هديل السهلي الجئة فلسطينية سورية من أبناء مخيم اليرموك  ،«زقاق»من قبل فرقة  (ــ بيروت
الخوف، آخر لحظات  «الغارق "مهجرة في لبنان كتبت نصًا مسرحيًا بعنوان ( 6991)مواليد 

سلطت الضوء من خالله على ما يتكبده الالجئون من مشاق ومصاعب جراء هجرتهم عبر 
قوارب الموت، استطاعت السهلي بحرفية عالية أن تختار نصها من خالل استحضار روح شاب 
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سوري غرق في البحر، وجعله يسرد حكاية هجرته غير الشرعية والخوف الذي طارده ويطارد 
ارين من الحرب في سورية فيتحدث عن معاناته الشخصية ومعاناة الشعب آالف الالجئين الف
 .عبر تذكر مشاهد خاصة به وبعائلته« السوري بشكل عام

 
( 6991)من جهتها، كتبت هنادي الشبطة مهندسة معلوماتية من أبناء مخيم اليرموك مواليد 

يرموك وتحديدًا عن تتحدث الفتاة هنا عن حصار ال.«أول حصار»مهجرة في لبنان مسرحية 
، أول حصار قصة حب معقدة «حصار مشاعري أكثر منه جسدي»شاب وفتاتين يعانون من 

 .وا عادة اكتشاف للذات في قلب الحصار
نصًا  ،مهجرة في لبنان( 6991)ومن جانبها كتبت دانيا غنايم من أبناء مخيم اليرموك مواليد 

اب الفلسطيني القادم من سورية أثناء فترة عن معاناة وسام الش« معتقل الياسمين»حمل عنوان 
فيما .لجوءه إلى لبنان، ومحاوالته الفاشلة لبناء مستقبله الذي أنقلب رأسًا على عقب بعد الحرب،

تجربة فتاة شابة انتقلت من مخيم « رسالة إلهية»تناولت هبة مرعي من مخيم اليرموك في نصها 
األمية مع النساء الالجئات، حيث تختبر النزوح  اليرموك إلى مخيم شاتيال لتعمل في مجال محو

 .مرات عديدة، فتتحول الحياة بالنسبة لها إلى تأرجح بين الذتكرة واألمل بمستقبل آمن
يذكر أن منصات المستقبل هو مشروع بناء قدرات طويل األمد في مجال الكتابة اإلبداعية 

يين الموهوبين والذين تتراوح أعمارهم يستهدف مجموعة من الشباب السوريين والفلسطينيين السور 
 .سنة 12و 61بين 

بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة $ 611إلى ذلك أعلنت وكالة األونروا أنها ستقوم بتوزيع 
من سورية، اعتبارَا شهر آذار الجاري، ولمدة أربعة شهور، حيث أعلنت في بيانها الذي وصل 
نسخة منه لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة 
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من اإلستمرار بتقديم المساعدة النقدية لالجئي فلسطين القادمين من سورية  1161يا لعام لسور 
أربعون ألف ليرة : إلى لبنان، والمؤهلين للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي

، 1161لبنانية وذلك بدل غذاء للفرد الواحد، ومنوهة أن هذه المساعدة مستمرة حتى نهاية عام 
بدل إيواء، حيث ستقدم هذه المساعدة شهريًا ابتداًء من شهر $ مساعدة شهرية بقيمة  611و

 .1161مارس الحالي ولغاية شهر حزيران _ آذار 
واضافت األونروا أنه بناًء على ماتم ذكره، سوف تتم تعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي 

 .هبالمبالغ المذكورة أعال 16/3/1161سوريا في لبنان يوم 
عن العائالت المهجرة بذريعة نقص $ 611هذا وكانت األونروا قد قامت بقطع بدل اإليواء 
كما قامت الوكالة بتخفيض مبلغ المساعدات  ،التمويل وعدم وفاء الدول المانحة بتقديم مساعداتها

ألف ليرة لبنانية، وكذلك أوقفت المساعدات النقدية عن  41ألف ليرة لبنانية إلى  42الغذائية من 
 .1164عائلة فلسطينية سورية، منذ شهر تشرين األول  6111

يشتكون من  ألف الجئاً ( 41)الجدير بالتنويه أن فلسطينيي سورية في لبنان والبالغ تعدادهم 
أزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل و  أوضاع معيشية صعبة

ثابت يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي 
 .وضعتها السلطات اللبنانية عليهم
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 6182/ ــ مارس آذار / 81/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 62211) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 415211) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111) •

 .1162يوليو 
 -نهاية ديسمبر ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى( 26.1)أكثر من  •

 .1162كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 6119)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6112)لليوم 
 .ضحية( 611)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 221)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 113)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6121)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 262)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


