
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 2444العدد: 

14-07-2019 

 ألف فلسطيني سوري حصلوا على الجنسية السويدية 22أكثر من   •

 مجموعة "فلسطين حرة" تنّظم عرضاً عسكرياً في مخيم اليرموك  •

 سنوات 6النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "أيمن عطية" منذ   •

 طالب فلسطيني ينال المركز األول بالثانوية في سورية" نجاح،"قصة 

 



 

 

 آخر التطورات 

حّقق الطالب الفلسطيني السوري "أحمد مالك وردة" المرتبة األولى في نتائج الشهادة الثانوية 
%، وهو من أبناء مخيم الرمل في مدينة 100العامة على مستوى سورية بعالمات تامة 

 الالذقية.

 
ا المراكز األولى على وهو من بين عدد من الطالب والطالبات الفلسطينيين الذين حّققو 

مستوى المدن والمحافظات السورية في نتائج امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي 
 تموز/ يوليو. 10التي أصدرت نتائجها وزارة التربية السورية يوم األربعاء  2019دورة أولى 

ظة اليرموك المركز األول على محاففقد نالت الطالبة الفلسطينية "حنين حسين" ابنة مخيم 
"عهد عبد القادر أسعد" ابنة مخيم اليرموك على المركز و "درجة،2860ريف دمشق بمجموع "

الثاني على محافظة دمشق والمركز الرابع على مستوى سوريا، أما "عال دياب عشماوي" 
دمشق بمجموع ابنة مخيم اليرموك كانت من المراتب العشر األولى على مستوى مدينة 

 " عالمة.2542"

 



 

فيما حصلت الطالبة الفلسطينية "ريتا خالد األسعد" من أبناء مخيم العائدين بحماة على 
 المرتبة الثانية على مستوى مدينة حماة في نتائج الثانوية العامة.

في بالد المهجر، أكد ناشطون فلسطينيون في مملكة السويد، أن عدد الفلسطينيين السوريين 
( شخص، وذلك 22100تجاوز ) 2018اصلين على الجنسية السويدية حتى نهاية عام الح

 بناء على تقارير ودراسات أصدرتها دائرة الهجرة السويدية.

سطينيين السوريين وأضاف الناشطون أن عدد من حصلوا على الجنسية السويدية من الفل
نيين من سوريا ( شخص، وبلغ عدد الفلسطي14450هو ) 2017حتى و  2015منذ عام 

تشرين األول / اكتوبر -2018الذين منحوا الجنسية السويدية خالل كانون الثاني / يناير 
 ( شخص.5674، )2018

هذا ويمكن لالجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على 
ل على جنسيتها، الجنسية السويدية، وال تشترط السويد حتى اآلن أي شروط أخرى للحصو 

في حين تمنحها مباشرة لألطفال من فلسطيني سورية المولودين في السويد شرط أن يكون 
 أحد والديهما حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.

بالعودة إلى سورية، نّظمت مجموعة "فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري عرضًا عسكريًا 
شارك فيه عشرات المقاتلين المسلحين وعدد من مسؤولي في النادي العربي بمخيم اليرموك، 

 المجموعة وجيش التحرير الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.

 



 

قصى" التابعة ت األطفال في دورة أشبال "درع األوتضمن العرض العسكري تخريج عشرا 
لمجموعة فلسطين حرة، كما تم تكريم عدد من جرحى جيش التحرير الفلسطيني والفصائل 

كت وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شار ، سطينية، وفق ما أعلنت عنه الحركةالفل
 .في عدة مناطق بسوريةإلى جانب النظام السوري بالقتال 

من جانب آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أيمن محمد عطية" مواليد 
، 2013-10-08اعتقلته األجهزة االمنية السورية بتاريخ سنوات، إذ  6منذ ما يقارب  1971

 دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله.

ن لديه معلومات أن يتواصل معها وناشدت عائلته، المفرج عنهم من سجون النظام أو مم
 عرفة مصير نجلها في السجون.مل

 
طينيًا في سجون النظام ( معتقاًل فلس1759حتى اآلن )وثقت  مليشار إلى أن مجموعة الع
 ( معتقلة.108السوري منهم أكثر من )


