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 2336: العدد

 "معاملة سيئة وابتزاز للطلبة في شعبة تجنيد فلسطين بدمشق"

 األمن السوري يخفي قسرياً الكاتب الفلسطيني علي سعيد الشهابي  •

 مسيرة جماهيرية في مخيم النيرب تضامناً مع غزة •

 توزيع مساعدات اغاثية على العائالت الفلسطينية في السودان •

28-03-2019 



 

 آخر التطورات

اشتكى عدد من الطلبة الفلسطينيين في رسائل وردت لمجموعة العمل من المعاملة السيئة 
واالبتزاز والفوقية التي يتعامل بها عناصر شعبة تجنيد فلسطين في منطقة عين كرش بمدينة 

م يواجهون مشكلة حقيقية في شعبة تجنيد فلسطين بخصوص التأجيل دمشق، ووفقًا للطالب فأنه
أو معاملة الوحيد، حيث أن عناصر الشعبة يتعاملون معهم معاملة سيئة جدًا تصل حد توجيه 
الشتائم الجارحة والنابية، حيث يجبرونهم على الوقوف بطوابير طويلة لساعات طويلة خارج شعبة 

شعبة في وجههم، فيما يقوم العسكري المسؤول عن الباب التجنيد ويقومون بإغالق باب ال
بإدخالهم إلى شعبة التجنيد ببطيء شديد، مشيرين إلى أنهم يمضون اليوم بأكمله في سبيل إنهاء 
معامالتهم وأحيانًا تؤجل لليوم الثاني نتيجة البيروقراطية وعدم أتباع الطرق اإلدارية الحديثة، 

بها عناصر الشعبة مثل انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود شبكة واألسباب الواهية التي يتذرع 
 نت وما إلى ذلك من التبريرات غير المنطقية. 

 
من جانبهم طالب الطلبة واألهالي الجهات المعنية التدخل إليجاد حل جذري لمشكلتهم التي باتت 

نيتهم ومكانتهم هاجس تؤرقهم بسبب تسلط عناصر شعبة تجنيد فلسطين الذين ال يراعون إنسا
 االجتماعية. 

إلى ذلك تواصل أجهزة األمن والمخابرات السورية اعتقال الكاتب الفلسطيني "علي سعيد شهابي" 
كانون األول/  - 17من أبناء مخيم اليرموك منذ سبع سنوات، حيث اعتقل النظام "الشهابي" في 

 .2012ديسمبر 



 

يزية في أحد المدارس التابعة لألونروا قد اعتقل وكان "الشهابي" الذي يعمل مدرسًا للغة اإلنجل
أعوام منذ  10ألول مرة لمدة تسعة أشهر في سجن المزة العسكري، ثم اعتقل لمدة  1974سنة 
بتهمة االنتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا "المعارض  1991حتى نهاية عام  1982العام 

 للنظام السوري".

أشهر بتهمة السعي لتأسيس حزب سياسي سوري  7لمدة  2006ومن ثم اعتقل "الشهابي" عام 
 يحمل اسم تيار سورية الجميع، وللتوقيع على إعالن دمشق بيروت.

في شأن آخر خرج مئات الالجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب مسيرة ليلية، تضامنًا مع 
ريكي دونالد ترمب باالعتراف غزة وللتنديد بقصف االحتالل اإلسرائيلي، ورفضًا لقرار الرئيس األم

 بسيادة اسرائيل على هضبة الجوالن السوري.

وأطلق المتظاهرون شعارات تناصر أهل غزة وتدعو لوقف القصف على المدنيين في القطاع 
 المحاصر، وتطالب المؤسسات الدولية بالتدخل ورفع الحصار عن غزة.

 
( ANDARA( و)KNRPل من جمعيتي )باالنتقال إلى السودان واصلت جمعية "خير أمة" بتموي

اإلندونيسيتين، توزيع مساعداتها من السالل الغذائية على العائالت الفلسطينية في السودان، 
 وذلك سعيًا منها لتخفيف معاناتهم ومد يد العون لهم.

إلى ذلك تشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد فلسطينيي سورية في السودان يبلغ نحو ألف 
 نون من أوضاع معيشية صعبة، عالوة على اعتبارهم أجانب ال الجئين.الجئ، يعا


