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اتلي "هيئة تحرير الشام" من جنوب دمشق أنباء عن تأجيل إخراج مق"
 "ومخيم اليرموك

 

 
 

 مفرج عنه يؤكد قضاء شابين من مخيم اليرموك تحت التعذيب في السجون السورية •

 عضو مجموعة العمل ماهر شاويش: األوضاع التي يمر بها فلسطينيو سوريا كارثية •

 ي سورية رغم الحرب والمحنة، طالبات فلسطينيات يتفوقن بالثانوية العامة ف •

 فلسطيني سوري يحقق المرتبة األولى على مستوى النرويج في امتحانات الثانوية •
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 آخر التطورات

نقلت مصادر خاصة ومطلعة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ تأجيل عملية إخراج 
عناصر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( من جنوب دمشق ومخيم اليرموك، بسبب تعديالت طرأت من 

 .قبل الجانب اإليراني وفصيل أحرار الشام دون ورود تفاصيل عن التعديالت

لشام على المنطقة الممتدة من محيط جامع الحبيب المصطفى حتى جامع الوسيم وتسيطر هيئة تحرير ا
 في مخيم اليرموك في حين يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على باقي مناطق المخيم.

النصرة سابقًا" في مناطق سيطرتها في مخيم اليرموك يبلغ  –يذكر أن عدد عناصر "هيئة تحرير الشام 
ق مصادر تابعة للنظام، ومن المقرر إخالؤهم من المخيم باتجاه الشمال السوري ( عنصرًا وف130قرابة )

 ضمن اتفاق البلدات األربع مع النظام.

 
إلى ذلك نقلت صفحة الفنانة السورية يارا صبري المهتمة بقضايا المعتقلين في السجون السورية عن 

عامًا والشاب  29مد عبد الفتاح" مفرج عنه، قضاء شابين من أبناء مخيم اليرموك وهما: الشاب "مح
عامًا، علمًا أن العمايري تم التعرف عليه ضمن الصور المسربة لضحايا التعذيب  35"أحمد عمايري" 

 .واإلخفاء القسري في سجون النظام السوري 

وأشارت الصفحة أن مجموعة من المعتقلين بينهم عبد الفتاح والعمايري تمت مشاهدتهم في الدفاع 
 .2016نهاية و  2015بين العام  227الفرع الوطني و 
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الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود أطفال ونساء وكبار في السن من 
( 1613وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال ) ،الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية

ووثقت  ،( الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيء100نهم )الجئ فلسطيني في السجون السورية م
 ( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب.462كذلك )

وتعليقًا على معاناة الالجئين الفلسطينيين المتواصلة في سورية، قال عضو مجموعة العمل من أجل 
طينيو سورية كارثية، وأنهم يواجهون ما فلسطينيي سورية ماهر شاويش، أن األوضاع التي يمر بها فلس

 يعصف بهم من أزمات دون سند أو معين حقيقي.

وأضاف شاويش لموقع فلسطين أون الين أن ما يقرب من ربع الالجئين باتوا في هجرة جديدة خارج 
اب حدود سوريا، وأكثر من نصفهم نزح داخلًيا، نتيجة االستهداف المتواصل لمخيماتهم ونتيجة لحالة الحر 

 الدائرة ما بين النظام السوري والمعارضة المسلحة.

وحذر شاويش من استمرار نزيف الدم الحاصل لالجئين الفلسطينيين السوريين دون إيجاد حماية كاملة 
لهم من االستهداف العسكري الحاصل، مشددًا على أن األطراف السورية والعربية والفلسطينية تتحمل 

اية الالجئين من أي اعتداء، وتوفير حالة االستقرار الالزمة، إضافة إلى المسؤولية الكاملة تجاه حم
 إمدادهم بالمعونات اإلغاثية الالزمة.

وحمل صناع القرار الفلسطيني الرسمي مسؤولية ما يواجهه الالجئون الفلسطينيون في سوريا، نتيجة عدم 
 توفر رؤية سياسية واضحة لحمايتهم الالجئين أو منع استهدافهم.

وطالب شاويش بضرورة تفعيل منظمة التحرير السيما دائرة شؤون الالجئين "وأن ال تبقى على حالة 
الصمت إزاء المصاب الجلل الذي يعيشه الالجئون، في وقت ترفع شعار والفتة التمثيل الشرعي والوحيد 

 هذا الملف.للفلسطينيين في الداخل والخارج"، فيما دعا الفصائل الفلسطينية ألخذ دورها تجاه 

من جانب آخر، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تواجه سورية بشكل عام، والفلسطيني السوري 
بشكل خاص وقلة إمكانياتهم المادية والضغوط االقتصادية والمعيشية والنفسية، حققت عدد من الطالبات 

 والمحافظات السورية عليهم.الفلسطينيات المراكز األولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى المدن 

فقد نالت الطالبة الفلسطينية "زهر ياسر القوصي" المرتبة الثانية على مستوى سورية واألولى على 
، التي أصدرت نتائجها وزارة التربية 2017مستوى محافظة دمشق في الشهادة الثانوية العامة لعام 
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ئج الثانوية العامة والشرعية والصناعية تموز، بجميع فروعها، وشملت النتا 2السورية يوم األحد 
 والتجارية والنسوية.

أما الطالبة "غدير أحمد التوبة" فقد نالت المرتبة األولى على مستوى محافظة حمص بالفرع األدبي 
(، وكذلك حققت الطالبة "شروق أحمد حميد" ابنة مخيم العائدين بحمص، المرتبة 2441بمجموع )

 (.2850وثانوية األمل بالفرع العلمي بمجموع )األولى على مستوى المخيم 

فيما حصلت الطالبة الفلسطينية "ندى عدنان مبدي" على المراتب األولى على مستوى سورية في نتائج 
 الثانوية العامة األولى وعلى مستوى محافظة القنيطرة.

ع في سورية حّد كثيرًا بدورها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقاريرها إلى أن الصرا 
من فرص الشباب واألطفال في الحصول على التعليم، حيث ُيَعّد الخوف من االعتقال أو التصفية 
قات التي تعترض حركة التعليم بين  الجسدية لدى الكثير من طالب الشهادة الثانوية أحد أبرز المعوِّ

 .الشباب وتمنعهم من التقدم لالمتحانات العامة

وعة أن العملية التعليمية تأثرت بالعموم جراء األوضاع الكارثية في سورية، فقد توقف وأكدت المجم
قبل  %95الكثير من المدارس عن العمل، وتراجعت نسبة األشخاص الذين لديهم إمكانية التعلم من 

 .2015في عام  %75الحرب إلى أقل من 

مي في سوريا، حيث دمرت واحدة من إلى ذلك ذكرت منظمة اليونسيف أن الحرب دمرت النظام التعلي
 بين كل أربع مدارس أو تضررت أو أصبحت تستخدم كملجا للفارين أو تم تحويلها إلى مبنى عسكري.

أن يحقق المرتبة األولى على مستوى  "وفي سياق غير بعيد، استطاع الفلسطيني السوري "اياد زيدان
 ة دراسّية من مواد مرحلة الثانوية العامة.مادّ  13النرويج، وذلك بعد نيله العالمات التاّمة في 

زيدان ابن مخيم اليرموك الذي فر من جحيم الحرب الدائرة في سورية قبل ثالث سنوات ونصف إلى 
تعلم لغته و  النرويج للبحث عن األمن واألمان، استطاع خالل فترة قصيرة االندماج مع المجتمع الجديد

 والتفوق على أقرانه الطلبة.

ى أن العديد من الالجئين الفلسطينيين من سورية، برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل نجاحات يشار إل
 حققوها في مجاالت التعلم والتعليم، بعدة دول أوروبية، األمر الذي أثار إعجاب المجتمعات األوروبية.
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 2017يوليو  –تموز  3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463ايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضح3522) •
 .امرأة 

 .( امرأة 100( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1613) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 .( على التوالي1440يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 .غالبيتهم في مخيم اليرموك
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1176انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 .( يوماً 1027)
( أيام، والمخيم 1520أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 .( يوماً 254يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17ألف، وفي األردن )( 31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطيني سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


