
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2291  العدد

 شركة أمنية روسية تدرب مجموعات فلسطينية موالية للنظام •

 ألف توقيع في عريضة لمنع ترحيل عائلة فلسطينية سورية من ألمانيا 30 •

 األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني "شكري الناجي" للسنة الرابعة •

 "أهالي مخيم حندرات يطالبون األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم"

11-02-2019 



 

 آخر التطورات

طالب الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم حندرات في حلب وكالة األونروا تقديم يد العون 
 إعمار منازلهم المدمرة في المخيم.والمساعدة لهم، وإعادة 

وقال المطالبون في عريضة وجهت للوكالة بضرورة سعي األونروا لصرف بدل إيجار، وعدم 
 .قطع السلة الغذائية بل زيادتها، وتحقيق العدالة بين المهجر والمنكوب

األهالي،  ولفتت العريضة أن غالبية أبناء المخيم يعيشون في منازل مستأجرة، والتي أرهقت كاهل
 وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

 
وعّبر األهالي عن سخطهم من حالة الالمباالة بمعاناتهم، وحّملوا وكالة األونروا مسؤولية إيجاد 

 البدائل والحلول لالجئين الفلسطينيين، كمؤسسة تسعى إلغاثتهم.

من إهمال الجهات المختصة ولجنة حّي المخيم، وقالوا "إن المناطق كما يشكو أهالي المخيم 
 .األخرى في حلب يعود أهلها إليها تزدهر وتتعمر وتتقدم إال مخيم حندرات في تراجع دائم"

ويعيش أبناء المخيم أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى 
الكهرباء، وانعدام خدمات و  انه العائدين إليه من عدم توفر الماءالتحتية في المخيم، ويعاني سك

التعليم والصحة مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون في العودة 
 .إليه



 

% من المخيم  90وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من 
 .2013-04-27ًا، وتهجير أهله عن منازلهم يوم دمارًا كليًا وجزئي

في سياق آخر، نشرت صفحات إعالمية موالية للسلطات السورية صورًا تظهر تدريب عناصر 
 شركة أمنية روسية لمقاتلين فلسطينيين من مجموعة "لواء القدس" الموالي للنظام في حلب.

عنها إنها لمدربين روس يتبعون كما نشرت حسابات روسية عبر مواقع التواصل صورًا، قالت 
)فيغا/فيغاسي( وهم يقومون بمهمات ” Vega/Vegacy“لشركة أمنية روسية خاصة تسمى 
 تدريبية لمقاتلين من اللواء في حلب.

 
وكانت مجموعة "لواء القدس" قد أعلنت قبل أيام عن تنظيم دورة عسكرية في مخيم حندرات 

ة لقائد اللواء "محمد السعيد" في المخيم برفقة عدد من لالجئين الفلسطينيين في حلب، تخللها جول
 عناصره.

مقاتل فلسطيني من  500إلى  300آالف مقاتل بينهم  7ويقدر عدد مقاتلي "لواء القدس" بنحو 
 .أبناء مخيمات النيرب وحندرات والرمل في الالذقية، وفق تقديرات غير رسمية

ية اعتقال الشاب الفلسطيني "شكري محمد في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السور 
الناجي" للسنة الرابعة على التوالي، حيث اعتقل عند حاجز لألمن بالقرب من منطقة خربة 

، وهو من ابناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين 10-02-2015الشياب بريف دمشق يوم 
 بريف دمشق.



 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع الحرب 108وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من )
الدائرة في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت حصيلة 

 .(1729المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )

تشانج( العالمي لمنع ترحيل عائلة  - Change.org) إلى ذلك، تشهد حملة توقيع على موقع
وري "عرفات شريح" من ألمانيا إلى دولة التفيا، تفاعاًل كبيرًا بين الجمهور الالجئ الفلسطيني الس

 العربي واأللماني وغيرهم.

 35(، وتعمل الحملة للوصول إلى 30300ووفقًا للموقع فقد بلغ عدد الموقعين على العريضة )
 ألف موّقع للضغط على حكومة بافاريا جنوب ألمانيا ومنع الترحيل.

اريا أصدرت قرارًا بترحيل العائلة ألنهم كانوا قد حصلوا على حق اللجوء في وكانت حكومة باف
سماح وإبعاد طفلها، جمع بينهم في  ةالفلسطينيالتفيا قبل وصولهم إلى ألمانيا، وتم احتجاز األم 

 مخيم لالجئين في انتظار تنفيذ قرار الترحيل.

 
الفلسطينيين في حلب، ووصلوا إلى  وكانت العائلة الفلسطينية هاجرت من مخيم النيرب لالجئين

اليونان وبعد أشهر قدمت األمم المتحدة لهم رحلة إلى دولة التفيا، وعند وصولهم قدموا اللجوء 
 فيها، لكن كان الوضع فيها صعبًا بالنسبة للعائلة.

وأشارت العائلة إلى جملة من الصعوبات التي واجهتهم فيها، منها ظروف المنزل كانت سيئة، 
حجابها، وصعوبات في الرعاية  بسببت في الفهم والمترجمين، التمييز والمضايقة صعوبا

 الطبية، ونقص الدعم من قبل الجهات الحكومية.


