
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3002العدد: 

02-10-2020 

 أنباء عن وصول مجموعات فلسطينية مقاتلة مع النظام إلى سراقب  •

 طالبات في مخيم خان الشيح يشتكين التنمر بعد إجراء فحص كورونا  •

 توزيع "المازوت" المدعوم على عشرات العائالت في مخيم درعا  •

 سنوات  7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "معاوية الفوط" منذ   •

 

 "إصابات بليغة لمهاجرين فلسطينيين على يد حرس الحدود اليوناني" 



 

 آخر التطورات:

لمجموعة   سورية  من  فلسطينيون  مهاجرون  ضربهم  أفاد  جراء  بليغة  إلصابات  تعرضهم  العمل 
بالهراوات على يد حرس الحدود اليونانية، وذلك خالل محاولتهم الدخول برًا بطريقة غير نظامية  

 لألراضي اليونانية. 

 
اليونانية،  األراضي  إلى  التركية  األراضي  من  البر  الدخول عن طريق  محاولتهم  الالجئون  وأكد 

الحدود اليوناني فانهالوا عليهم ضربًا، ما أدى إلى إصابة شابين منهم إصابة  وقبض عليهم حرس 
خطرة جراء ضربهما على منطقة الرأس وفي مناطق حساسة، وتسبب بانهيارهم ووجود أعراض  

 مرض عصبي. 

وعلى إثر ذلك عاد الالجئون إلى مدينة اسطنبول ومدن أخرى كانوا قد انطلقوا منها، وغالبيتهم  
 مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، ودخلوا تركيا بطرق غير نظامية.  هاجروا من

عسكريًا، تداول ناشطون مقربون من المعارضة السورية، أنباء وصول تعزيزات لمقاتلين فلسطينيين  
من جيش التحرير الفلسطيني وحركة "فلسطين حرة" إلى مدينة سراقب شمال سورية، للقتال إلى  

 ام السوري في الشمال.جانب قوات النظ

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من قبل جيش التحرير الفلسطيني أو حركة "فلسطين حرة" بشأن  
تحركات مجموعاتها إلى الشمال، لكن سبق لهما وأن أكدا مشاركتهما في معارك للنظام في عدة  

 مناطق بسورية. 



 

 

رضهن للتنمر ومضايقات من  في ريف دمشق، اشتكت طالبات فلسطينيات بمخيم خان الشيح تع
قبل بعض المعلمات والطالبات في مدرسة "سلمة" اإلعدادية، وذلك بعد إجراء فحص فيروس كورونا 

 بمستوصف األونروا في المخيم.  

 
وقالت الطالبات إن شكوى قدمت بحقهن بعد سعال وعطاس واشتباه بإصابتهن بفايروس كورونا 

 ائج فحوصات فايروس كورونا جاءت سلبية. وتبين بعدها أنه طبيعي، وأكدن أن نت

في جنوب سورية، وزعت الجهات المختصة في مخيم درعا مادة المازوت المخصص للعائالت 
 ألف ليرة سورية.   20ليتر في المرحلة األولى بسعر    100عبر البطاقة الذكية، وخصص لكل عائلة  

 
 



 

سبوع، مشيرًا أن الكمية الموزعة تصل وقال مراسلنا إن المازوت الموزع مخصص لمرة واحدة في األ
 عائلة فقط كل مرحلة من التوزيع.  50آالف ليتر وهي تكفي لـ  5إلى 

وأضاف المراسل إن العديد من العائالت في مخيم درعا ال تستطيع شراء المازوت لعدم امتالكه 
 ثمنه، نظرًا للغالء المعيشي وانعدام الموارد المالية التي تعينها في حياتها. 

عامًا   (39في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "معاوية الفوط" )
الكابالت   -أعوام على التوالي، حيث قام عناصر األمن السوري باعتقاله على حاجز السبينة    7منذ  

 .2013/  9/   20في دمشق بتاريخ  

(  110فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) ( معتقاًل  1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 معتقالت.

 


