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 محاولة اغتيال في المزيريب جنوب سورية •

 أوضاع إنسانية وقانونية هشة يعيشها العامل الفلسطيني السوري في لبنان •

 سنوات 5األمن السوري يواصل اعتقال عمر عدنان زعزع منذ  •

 تكريم الطالب الفلسطينيين المتفوقين في جامعة دمشق •

 "تفاقم معاناة نازحي اليرموك وجنوب دمشق في مخيم الصداقة بريف حلب الشمالي"
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 آخر التطورات

م الصداقة أصيب المهجرون الفلسطينيون الذين تم نقلهم من مخيم الشبيبة في اعزاز إلى مخي
غرب قرية البل التابعة لناحية صوران في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي بحالة من اإلحباط 
واليأس نتيجة أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية واالقتصادية المزرية، وعدم توفر الخدمات األساسية 

إلى مخيم في المخيم، وبحسب شهادة أحد المهجرين أنهم واجهوا في اليوم األول من وصولهم 
الصداقة مشاكل كثيرة منها بعد المخيم عن مركز المدينة، وعدم تأمين الطعام للعائالت النازحة، 
وتوفر الكهرباء، وعدم وجود محال تجارية لشراء حاجياتهم، مشيرين أن إدارة المخيم وزعت على 

 العائالت بطانية واحدة لكل شخص رغم برودة المنطقة وعدم توفر وسائل للتدفئة.

وكان مهجري جنوب دمشق اتهموا إدارة مخيم الشبيبة اعزاز الحالية بالوقوف وراء قرار ترحيلهم 
إلى مخيم الصداقة، بسبب فضح ممارساتها الالإنسانية وما وصفوه بسوء معاملة والعناية 
اتجاههم، وقيامها بإجراءات مجحفة بحقهم وذلك بسبب نقل معاناتهم لوسائل اإلعالم على حد 

 هم.تعبير 

 
من جانبها اتخذت منظمة مرام وإدارة الكوارث والطوارئ التركية )آفاد( بالتعاون مع المجلس 

عائلة من مهجري جنوب دمشق  80قرارًا يقضي بنقل  22/4/2019المحلي لمدينة اعزاز يوم 
عائلة مهجرة من مخيم اليرموك من مخيم الشبيبة بمدينة إعزاز إلى مخيم الصداقة  40بينهم 
 ة البل شمال مدينة صوران بريف حلب الشمالي.بمنطق



 

عامًا  55باالنتقال إلى جنوب سورية تعرض رئيس بلدية المزيريب جنوب سورية "أحمد النابلسي" 
لعملية اغتيال بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري باليد 

لوطني ومن ثم إلى مشفى المواساة، واتهم والخاصرة وأسعف على إثرها إلى مشفى درعا ا
 ناشطون مجموعات موالية للنظام السوري بمحاولة قتله.

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة 
 تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة طالت الجئين فلسطينيين.

 
ال من الالجئين الفلسطينيين السوريين، أوضاعًا معيشية وإنسانية ما في لبنان يواجه مئات العمأ

مزرية، نتيجة انتشار البطالة بينهم واستغالل أرباب العمل واألجور الزهيدة إذا ما قورنت بأجر 
بقية العمال من الجنسيات األخرى، حيث يتراوح ما بين ستة أو ثمانية دوالرات يوميًا باإلضافة 

قانوني الذي ال يخولهم ممارسة أي عمل على عكس أصحاب الجنسيات إلى هشاشة وضعهم ال
األخرى الداخلين إلى لبنان، الذين يحق لهم ممارسة جميع األعمال والمهن بشكل طبيعي 

 وقانوني، لذلك يبقى العامل الفلسطيني مهددًا بالطرد في أية لحظة.

روا عن مساعدتهم، واستغالل عدد وما يزيد من معاناة الفلسطيني السوري في لبنان تخلي األون
من األطفال بأعمال صعبة، بعد تسربهم من المدارس، والحرمان من التأمين الصحي وغير ذلك، 

 ما يجعلهم عرضة ألزمات ومشاكل عديدة.

أعوام على  5إلى ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني عمر عدنان زعزع منذ 
ر األمن السوري بعد مداهمة مكان عمله في مدينة جرمانا بريف التوالي، حيث اعتقله عناص



 

واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم ترد معلومات عن مصيره أو  2014دمشق عام 
 مكان اعتقاله.

من جانبها قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين 
ا تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار السلطات الفلسطينيين، ويتم توثيقه

السورية بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 ( نساء.107( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منهم أكثر من )1752أكثر من )

لوم بجامعة دمشق حفل تكريم للطالب الفلسطينيين في شأن أخر أقيم أول أمس في كلية الع
المتفوقين في جامعة دمشق بالعاصمة السورية دمشق، بحضور عدد كبير من الطلبة وممثلي 

 الفصائل والهيئات والجمعيات الفلسطينية.

تخلل الحفل عرض فيديو تضمن رسالة الشباب الفلسطيني حول العالم وفيديو ألبرز انجازات 
طيني، وألفيت عدة كلمات أكدت على ضرورة الوعي والثقافة بين جيل الشباب الشباب الفلس

لالرتقاء والحفاظ على القضية الفلسطينية، وأهمية دور الشباب الفلسطيني المثقف في الدفاع عن 
 فلسطين، وتحدثت الطالبة الفلسطينية المتفوقة "براءة يوسف" كلمة باسم الطالب المتفوقين.

 


