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األمن السوري يفرج عن مختار مخيم العائدين في حمص بعد اعتقاله "
 "لنحو شهر

      

 
 

  إلقاء البراميل المتفجرة في محيط مخيم خان الشيح بالتزامن مع عودة طالب الشهادة

 اإلعدادية

 مخيم النيرب بإطالق نار عشوائي وسكانه يشكون فوضى السالح إصابة إحدى نساء 

 06 %من فلسطينيي سورية تعرضوا للتشريد بسبب القصف والحصار 

 فلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون ضد تقليصات األونروا في مخيم عين الحلوة 

 استمرار الدورات التعليمية لطالب فلسطينيي سورية في نهر البارد 

 انعقاد مؤتمر الجالية الفلسطينية في هولندا..ينيي سوريةبمشاركة فلسط 
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 آخر التطورات

من أبناء مخيم العائدين في " علي شحادة الشعبي"أفرج االمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
حمص بعد اعتقاله منذ نحو شهر، حيث تم اعتقاله من قبل عناصر األمن السوري بعد خروجه 

راجه ورقة اثبات من أحد مؤسسات الدولة واخ
بعدم وجود أحكام جنائية أو قضائية عليه، علمًا 

مسؤول الحي لدى  -"مختاراً "أنه تم اعتماده 
لمخيم  -الحكومة عن بعض المعامالت القانونية

العائدين من قبل النظام السوري قبل يومين من 
اعتقاله، وهو في العقد السادس من العمر، من 

 .لسطينأهالي قرية عين الزيتون في ف

المترشحين و  ويرى عدد من أبناء المخيم، أن االعتقال ناتج عن صراعات بين األفرع األمنية
  .لمنصب المختار

إلى ذلك يعاني أبناء مخيم العائدين في حمص من تضييقات كبيرة تمارسها عناصر المفرزة 
وتدقيق لهويات اآلخر حمالت اعتقال وتفتيش و  التابعة لألمن السوري، حيث تشن بين الحين

المارة وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد، علمًا أن 
معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين في سجون النظام ( 681)مجموعة العمل وثقت 

 .السوري

ر الطائرات وفي ريف دمشق الغربي اهتزت منازل األهالي في مخيم خان الشيح جراء استمرا
السورية بإلقاء البراميل المتفجرة، وتم تسجيل إلقاء عشرة براميل على محيط المخيم الغربي وعلى 

فيما عادت السيارات التي كانت تقل طالب شهادة الدراسة اإلعدادية من  ،محيط أوتستراد السالم
 .مراكزهم في بلدة زاكية المجاورة وتحت علم األمم المتحدة

أيام من استهداف الجيش النظامي حافلة ركاب تقل عددًا من طالب الشهادة يأتي ذلك بعد 
اإلعدادية من أبناء مخيم خان الشيح أثناء عودتهم إلى المخيم بعد تأدية امتحاناتهم، أسفر 
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إطالق النار عن إصابة عدة حافالت بشكل مباشر وتعطلها على حافة الطريق وسط حالة من 
 .رفعها علم األمم المتحدةالذعر انتابت الطالب، رغم 

 
ومن شمال سورية نقل مراسل مجموعة العمل نبأ إصابة إحدى نساء مخيم النيرب بحلب إصابة 
طفيفة أثناء إطالق نار عشوائي، نتيجة خالف نشب بين عنصرين محسوبين على اللجان 

المسروقات فيما  الموالية للنظام السوري، وأشار المراسل أن الخالف تم بينهما على خلفية تقاسم
بينهما، هذا ويعاني سكان مخيم النيرب من فوضى السالح المنتشر بين أيدي اللجان األمنية 
التابعة للجيش النظامي والذي أدى إلى حدوث مشاكل عديدة نتيجة إطالق أحد عناصر هذه 

 .اللجان النار على األهالي ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى

الحادثة ليست األولى من نوعها فقد شهد المخيم عدة حوادث مماثلة لتبادل إطالق ُيذكر أن هذه 
جرى تبادل إلطالق نار كثيف ما بين  4162/ أغسطس / 7النار العشوائي، ففي يوم 

وبحسب إفادة أحد سكان المخيم بأن " الزغبي"وآخر من عائلة " مصطفى الداهودي"المدعو
 .ا على تقاسم المسروقاتالخالف نشب بينهما بسبب اختالفهم

% 11أن حوالى " األونروا"وفي سياق مختلف أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
الجئ تعرضوا  011,111من الجئي فلسطين المسجلين لدى األونروا في سوريا والبالغ عددهم 

 .للتشريد في سائر أرجاء سوريا نتيجة النزاع
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ان أن الجئي فلسطين في سوريا يعتمدون على اإلغاثة اإلنسانية في وأكدت الوكالة األممية في بي
الوقت الذي عملت األزمة التي طال أمدها على منع العديد من السوريين والفلسطينيين من إعادة 

 .النهوض بحياتهم

الجئ من فلسطين يعيشون اليوم في سوريا فإن  201,111وأضافت في بيانها أنه ومن أصل 
 .منهم قد تعرضوا للنزوح مرات عديدةالجئ  481,111

أما في لبنان شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين وأعضاء من لجنة فلسطينيي سورية في 
مايو من الشهر  -أيار / 46لبنان باالعتصام الذي نفذه طالب مدارس األونروا يوم السبت 

لقرارات التي اتخذتها األونروا الجاري أمام مكتب مخيم عين الحلوة احتجاجًا على اإلجراءات وا
منذ بداية العام الحالي، القاضية بتقليص خدماتها في مجال التعليم واالستشفاء وملف نهر البارد 

 .وفلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان

 .عائلة فلسطينية سورية تقطن في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان( 871)يشار أن 

 
فلسطينيي سورية في لبنان بإعطاء دورته المكثفة التي أعلن عنها يوم وبدوره استمر تجمع معلمي 

من فلسطينيي سورية ( البريفيه)مايو الجاري لطالب مرحلة الشهادة اإلعدادية  –أيار /7
حيث تشمل الدورة دروس تقوية في  ،لبارد بمدينة طرابلس شمال لبنانالمهجرين إلى مخيم نهر ا
 .لفيزياء والكيمياء والعلوم واالنكليزيالمواد العلمية الرياضيات وا
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 001ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية المهّجرة من سورية إلى مخيم نهر البارد يبلغ حوالي 
 .عائلة

وباالنتقال إلى هولندا شارك الالجئون الفلسطينيون السوريون في مؤتمر الجالية الفلسطينية في 
مؤتمر الجالية ) وجاء تحت عنوان  4161-0-46 مدينة روتردام في هولندا والذي عقد يوم

، بهدف انتخاب مظلة فلسطينية جامعة (خطوة على الطريق الصحيح..الفلسطينية في هولندا
تدافع عن حقوق أبناء فلسطين في المملكة الهولندية، وتحشد الطاقات الفلسطينية فيما يخدم أبناء 

 .الجالية

سمية لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصولوا الجدير بالتنويه أنه التوجد احصاءات ر 
أوروبا خالل أحداث الحرب في سوريا، لكن تقارير مجموعة العمل تشير إلى وصول أكثر من 

، في 4160كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 76.4)
فارين من أتون الحرب السورية بانتظار طرق حين اليزال اآلالف من الالجئين الفلسطينيين ال

 .توصلهم إلى بر األمان األوروبي

 
 2102/ أيار ــ مايو/ 22/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 60011) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 24,011 •
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لغاية " األونروا"وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 1111) •
 .4160يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 6111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 76.4)أكثر من  •

 .4160كانون األول 
ة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القياد: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 6600)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6174)لليوم 
 .ضحية( 687)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 144)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 540)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 6667)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 775)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .زمات االقتصادية فيهااستمرار األ
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


