
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3033العدد: 

02-11-2020 

 مقتل فتى فلسطيني سوري في برلين •

 "لواء القدس" يحصي السكان والمنازل في مخيم حندرات  •

 تكريم عدد من الطلبة الفلسطينيين األوائل في دمشق •

 ألف رغيف خبز في مخيمات الشمال  650زع "فلسطين لإلغاثة" تو •

 

 "اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب: عشرات اإلعالميين الفلسطينيين قضوا أو اعتقلوا في سورية" 



 

 آخر التطورات:

في اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تؤكد مجموعة  
العمل أنها رصدت مقتل واعتقال العشرات من اإلعالميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في  

 لى يد النظام السوري.نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية ع

 
( قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء  18واستطاع فريق الرصد في المجموعة توثيق أسماء )

تغطيتهم اإلعالمية لألحداث، وهم: "فادي أبو عجاج" و“جمال خليفة"، و"أحمد السهلي"، و"بسام  
طارق زياد خضر"،  حميدي"، و"أحمد طه"، و"بالل سعيد"، و“جهاد شهابي"، و"يامن ظاهر"، و"

 و"إياس فرحات"، و"غسان شهابي"، و"أحمد كوسا"، و"منير الخطيب".

ناشطين إعالميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم:    5وتشير المجموعة إلى قضاء  
 خالد بكراوي"، و"حسان حسان"، و"عالء الناجي"، و"بالل أحمد".و  "نيراز سعيد"،"

من الناشطين اإلعالميين والصحفيين والكتاب الزالوا رهن االعتقال    ونوهت المجموعة أن العديد 
و"رامي   الشهابي"،  و"علي  عمر"،  "مهند  منهم:  مصيرهم  معرفة  دون  السوري  النظام  سجون  في 

 حجو"، و"علي مصلح" و"أحمد جليل".

عماير  "محمد  السوري  الفلسطيني  الفتى  قضى  المهجر،  بالد  من  ي من  طعنات  عدة  تلقيه  بعد   "
مجهول في العاصمة األلمانية برلين، ولم تتضح أسباب القتل بعد، فيما تحدث ناشطون في برلين  

 .عن اعتداء عنصري لرجل يميني متطرف



 

 وهو من أبناء ومواليد مخيم اليرموك ولجأ مع والديه إلى ألمانيا.  

 
"لواء القدس" الموالي للنظام السوري    على صعيد آخر، تجري إحدى الوحدات الشبابية التابعة لـ

عملية إحصاء شامل للسكان في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، وإحصاء للمنازل  
درات،  التي تم بيعها او استئجارها داخل المخيم، لتقديمها الحقًا لقيادة لواء القدس ومختار مخيم حن

 بحسب المجموعة الشبابية. 

 
  هذا وتنتهج مجموعة "لواء القدس" في مخيم حندرات مخططًا يقوم على استغالل حاجة األهالي 

لبيع منازلهم وشرائها بأسعار بخسة، بتمويل ودعم من القوات الروسية    ،وسوء أوضاعهم المعيشية
 في سورية. 



 

كر   ذلك،  لإلى  السياسية  الدائرة  التحر   ـمت  الفلسطينيين  "منظمة  الطلبة  من  عددًا  الفلسطينية"  ير 
العامة، في دمشق، بحضور مسؤولين   والثانوية  التعليم األساسي  والسوريين األوائل في شهادتي 

 فلسطينيين وسوريين. 

 
وكان عدد من الطالب الفلسطينيين حققوا المراكز األولى على مستوى المدن والمحافظات السورية  

، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهت وتواجه الفلسطيني  2020  -  2019للعام الدراسي  
 في سورية وقلة إمكانياتهم المادية والضغوط االقتصادية والمعيشية والنفسية. 

 لجان عمل أهلي

تواصل هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية مشروع توزيع مادة الخبز على المحتاجين في عدة مخيمات  
الشما إلى  في  الهيئة  التوزيع بحسب  السوري، ووصل حجم    10ألف رغيف خبز على    650ل 

مخيمات، ويشمل العائالت الفلسطينية السورية النازحة من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة  
 الشرقية.

ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري من أوضاع إنسانية ومعيشية غاية  
 سوة في ظل شح المساعدات اإلغاثية.في الق


