
 

 

 

 

 

  

05-03-2021 

 العدد: 3156

 "الفقر يعرقل العملية التعليمية للجامعيين من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق"

 درعا  يف"  حرة فلسطين" حركة عناصر أحد مقتل • 
 بياناتهم  تحديث إلى غزة يف  سورية فلسطينيي تدعو الالجئين لجنة • 
 مناشدتها  تجدد  تركيا غرب فقدوا فلسطينيين  مهاجرين 3 عائالت • 
 " من السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "علي الشهابي"األ السابع، للعام • 



 

 آخر التطورات

لطالب   التعليمية  العملية  استمرار  تعرقل  عديدة،  معوقات  ميدانيًا  العمل  مجموعة  رصدت 

الجامعات من أبناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وكان الفقر والعامل  

االنسحاب   إلى  بهم  قد يصل  مؤثر سلبي  أهم  أو  االقتصادي  بالكامل،  التعليمية  العملية  من 

 تجميدها بشكل جزئي. 

 

وال   مدقع،  فقر  من  يعانون  الحسينية  مخيم  يف  الفلسطينيين  الطالب  أن  مراسلنا،  ويذكر 

الجامعية كشراء   أعباء املواصالت واملصروف الشخصي، واملصاريف  يستطيع األهالي تحمل 

 لبة للعمل خالل دراسته لتأمين مصاريفه. الكتب واملحاضرات، األمر الذي يدفع الطالب أو الطا

ويعاني طالب املخيم من أزمة مواصالت خانقة للوصول إلى الكلية أو املعهد، ما يجبرهم  

ىلع الخروج يف وقت مبكر جدًا للوصول يف الوقت املحدد ملحاضراتهم يف دمشق، ويشير  

املعهد بسبب عدم تمكنه  مراسلنا أن العديد من الطلبة خسر فرصة التقدم ملواد الجامعة أو  



 

من إيجاد وسيلة نقل، وحرم العديد منهم متابعة دراسته وربما الخروج من الجامعة وانتهاء  

 مدة التأجيل للخدمة اإلجبارية يف جيش التحرير الفلسطيني. 

ويشتكي الطالب من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ولفترات طويلة، حيث يضطرون  

ت  والقراءة  الجهات  للدراسة  تغافل  من  الطلبة  يعاني  كما  خافتة،  أضواء  ىلع  الظالم  حت 

عن   للفصائل  التابعة  الطالبية  والكتل  فلسطين  طلبة  واتحاد  الحزبية  الفرقة  مثل  املعنية 

القريبة من   املناطق  املوصالت كما هو حاصل يف  إيجاد حلول ملشكلة  مشاكلهم، وعدم 

 املخيم . 

املط "عبد  الشاب  قضى  آخر،  شأن  أثناء  يف  نار  إلطالق  تعرضه  بعد  رعد  أبو  خنيفس"  لب 

دمشق أتستراد  ىلع  درعا،    -تواجده  شرق  صيدا  بلدة  يف  "البطل"  قصر  من  بالقرب  درعا، 

وأعلنت حركة "فلسطين حرة" املوالية للنظام السوري أن خنيفس أحد كوادرها يف "سرايا  

 بدر" وقتل ىلع يد مجموعات املعارضة يف درعا. 

 



 

دعت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة الالجئين الفلسطينيين  يف قطاع غزة،  

القادمين من سورية، إلى تحديث بياناتهم، وقالت اللجنة يف حديث سابق أن تحديث البيانات  

لرفعها إلى وكالة األونروا بناء ىلع طلبها، وتتضمن املعلومات بحسب اللجنة، االسم وعدد  

وعنوانهم  العائلة  لدى    أفراد  املوجودة  البيانات  ستعتمد  األونروا  أن  مشيرة  الهاتف،  ورقم 

 اللجنة.  

الالجئين   معاناة  بإنهاء  تعهد  قد  غزة،  يف  األونروا  عمليات  مدير  شمالي"  "ماتيوس  وكان 

الفلسطينيين من سورية يف القطاع، عبر التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني يجمع  

 .ودمج الالجئين يف بند البطاالت ومتابعة الوضع الصحي كل الالجئين من سورية إلى غزة

التركية   السلطات  الفلسطينيين  املهاجرين  من  عدد  عائالت  جددت  الهجرة،  صعيد  ىلع 

بعدما   أبنائهم  مصير  وتقصي  املساعدة  اإلنسانية،  والجمعيات  األحمر  والصليب  واليونانية 

ة السواحل التركية والوصول بطريقة غير  فقدوا قبل نحو سنتين، حيث كانوا يتجهزون ملغادر

 نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية. 

 



 

شابًا وطفل ويحملون الجنسية السورية والفلسطينية    11وقالت العائالت إن عدد املفقودين  

بينهم ثالثة من فلسطينيي سورية، وهم: "محمد مروان تميم" و"محمد ظافر النجار" من مخيم  

، وال  2019-03- 27عيد"، وكان قد فقد االتصال باملهاجرين منذ تاريخ  اليرموك و"محمد أحمد اس

 يوجد معلومات عن مصيرهم، أو تفاصيل مجريات ما حدث معهم. 

يف ملف املعتقلين الفلسطينيين بسورية،  يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني  

ذلك أثناء توجهه إلى نقطة  ،  و2014-2-2عامًا( منذ تاريخ    25"علي عبد السالم الشهابي" )

شابًا من    130توزيع املساعدات الغذائية يف مخيم اليرموك، حيث تم حينها اعتقال أكثر من  

أبناء املخيم بحسب ناشطين وشهود عيان، وإلى اآلن لم ترد عنهم أي معلومات عن مكان أو  

 ظروف اعتقالهم. 

اآلن بينهم  معتقاًل فلسطينيًا يف سجو  1797ووثقت املجموعة حتى  السوري  النظام    110ن 

 الجئة.

 


