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زا  مخيم النيرب.. مبادرة خيرية لسداد الديون عن العائالت األشد عو   

 مخيم العائدين حمص.. أزمة المواصالت ترهق الطالب والموظفين ماديا  ونفسيا   •

 لدواعي أمنية.. اغالق منطقة السيدة زينب عن محيطها بسواتر ترابية  •

ألمانيا.. فلسطيني سوري ُيرشح لعضوية "المجلس االستشاري للمهاجرين" في مدينة  •

 ""اليبزيغ 

 "األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "سامر سالل •

 



 

 التطورات آخر

أطلق عدد من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب واملغتربين يف الدول األوربية،  
مبادرة خيرية بهدف سداد الديون عن العائالت األشد فقرًا وعوزًا يف املخيم، وذلك للحد من  
االرتفاع  الناجمة عن  الكارثية  أوضاعها املعيشية  تجاوز  األسر، ومساعدتها ىلع  تلك    معاناة 

 .الجنوني لألسعار وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه

 

وكان عدد من الناشطين الفلسطينيين يف سورية أطلقوا يف وقت سابق نداء دعوا فيه أبناء  
اإلنسانية   املساعدات  لتقديم  الحال،  وميسوري  األوروبية  الدول  يف  املغتربين  املخيمات 

 .املعوزة والفقيرة من سكان املخيماتواملالية للعائالت  

يف سياق ذي صلة يعاني سكان مدينة حمص ومخيمها، من أزمة مواصالت خانقة، بسبب  
السورية   السلطات  زاد من تفاقم هذه األزمة قيام  العامة والسرافيس، وما  النقل  قلة وسائل 

 .برفع أسعار املحروقات، ما أثر سلبًا ىلع املوظفين والطالب

م طالب أهالي مخيم العائدين بحمص خاصة املوظفين والطالب الجهات املعنية  من جانبه
التدخل من أجل إيجاد حل جذري لهذه األزمة التي باتت هاجسًا حقيقيًا يؤرقهم، خاصة أن  
املخيم يتكون من شرائح مختلفة منها العمال، املوظفين، أضف إلى ذلك الشريحة األكبر وهم  

 .طلبة الجامعات

إلى  أزمة امل اليومية  األهالي  رحلة  السرافيس حولت  وابتزاز سائقي  الخانقة وجشع  واصالت 
بل   فقط  املعاشي  الوضع  تأثيرها ىلع  يقتصر  لم  حيث  ونفسيًا،  ماديًا  وأرهقتهم  كابوس، 



 

أنسحب ذاك التأثير ىلع كافة القطاعات األخرى وخاصة التعليمية منها وما تركه من أثر سلبي  
جامعات الذين يخرجون من منازلهم كل يوم مثقلين بهموم كيفية  ىلع طالب املدارس وال

الوصول إلى جامعتهم، فهم يضطرون لالنتظار ألكثر من ساعة أو ساعتين يوميًا يف الطريق،  
  .للوصول إلى وجهتهم املقصودة، وكثيرًا ما يضطرون لدفع أكثر من األجرة املخصصة

أما يف ريف دمشق أغلقت األجهزة األمنية السورية بشكل كامل الطرق الفرعية الواصلة بين  
بلدات ببيال وحجيرة والسيدة زينب بالسواتر الترابية، دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة  

  .وراء ذاك اإلغالق

 

ناطق، دون  مصادر خاصة صرحت ملجموعة العمل إن األجهزة األمنية السورية أغلقت تلك امل 
إعالن رسمي، بحجة الدواعي األمنية، يف حين أبقت الطريق الرئيسي مفتوحًا فقط لألغراض  

  .األمنية والحاالت الطارئة

الفلسطينية   العائالت  وعشرات  زينب  والسيدة  وحجيرة  ببيال  أهالي  اشتكى  جانبهم  من 
ويزيد من معاناتهم،  القاطنة يف تلك البلدات هذا اإلجراءات التعسفي الذي يثقل كاهلهم  

ىلع   للسير  وتضطرهم  عنها،  وتعزلهم  األخرى  والبلدات  املناطق  باتجاه  حركتهم  ويعيق 
   .األقدام مسافات طويلة للوصول لوسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم

هذا ويفرض النظام السوري إجراءات أمنية مشددة ىلع جميع املناطق والبلدات يف دمشق  
فلسطينية التي تقع تحت سيطرته، أو التي أعاد السيطرة عليها،  وريفها وىلع املخيمات ال

حيث اتخذ قرارات عديدة قيدت حركة املواطنين يف الدخول والخروج إلى مناطقهم والتحكم  
 .يف معيشتهم



 

لعضوية   ترشحه  نجمة" عن  "محمد  السوري  الفلسطيني  الالجئ  أعلن  أملانيا  إلى  باالنتقال 
" يف مدينة "اليبزيغ" بمقاطعة "زاكسين" شرق أملانيا، التي  "املجلس االستشاري للمهاجرين

 .مارس الحالي 22ستجرى يوم 

 

وأوضح محمد نجمة ابن مخيم اليرموك أن الهدف من ترشحه لعضوية املجلس هو مساعدة  
الالجئين وتقديم املشورة لهم يف كافة القضايا القانونية التي تصدر يف مدينة "اليبزيغ"  

  .األملانية

أن األالف من السوريين والفلسطينيين فروا إلى أملانيا يف السنوات األخيرة بسبب الحرب    يذكر
 .2011التي اندلعت يف سوريا منذ عام  

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "سامر  
أ  9سالل" منذ   التوالي، حيث اعتقل من قبل عناصر  حد الحواجز التابعة للنظام  أعوام ىلع 

ترد  2012السوري يف جرمانا بدمشق عام   لم  اآلن  إلى جهة غير معلومة، وحتى  واقتادوه   ،
 .معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله

من جانبها قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل واملعلومات عن املعتقلين  
الرغم من صعوبات التوثيق يف ظل استمرار السلطات    الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا ىلع

 السورية بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم. 


