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 العدد:  3187

 لبنان.. هاجس األوضاع القانونية يقّض مضجع فلسطينيي سورية 

 سوريا.. المخابرات الجوية تعتقل الجئة فلسطينية   •

  اتهامات لمحافظة دمشق بإنهاء خصوصية مخيم اليرموك وتحويله لمناطق استثمار •

 ي مخيم اليرموك سوريا.. األونروا توزع مواد اغاثية ف •

 سوريا.. وزارة التربية تتخذ مجموعة قرارات متعلقة بطبيعة الدوام في المدارس •

 مهاجرًا أعادتهم اليونان قسرًا إلى المياه اإلقليمية التركية  231إنقاذ  •

 



 

 التطورات آخر

القانونية حتى   أوضاعهم  تسوى  لم  ممن  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  من  عدد  طالب 
الفصائل الفلسطينية التدخل لدى الحكومة اللبنانية من أجل تسوية أوضاعهم  اليوم السلطة و

  .القانونية ومنحهم اقامات نظامية مجانية

 

هذا ويواجه العشرات من الالجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى األراضي اللبنانية بعد يوم  
لى سورية مما يعرض  ، أو بطريقة غير نظامية )خلسة( خطر االعتقال والترحيل إ16/9/2016

 .البعض منهم لخطر االعتقال أو االلتحاق بالخدمة العسكرية

وتشير احصائيات غير رسمية حصلت عليها مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من لجان  
العمل األهلي التي ُتعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان إلى أن هناك  

كبيرة من فلسطينيي سو منهم  أعداد  لبنان،  قانونية يف  لديهم مشكالت  شخصًا    175رية 
الجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية    150دخلوا بطريقة غير نظامية )خلسة( إلى لبنان، وحوالي  

يف مديرية األمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك  
  .ر بمغادرة األراضي اللبنانيةفردًا من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرا 75

سنة والذين    18أو    17وشددت تلك اللجان ىلع أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر  
دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن األمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم  

أنهم ال يستطيعون استخرا ا  أو جواز سفر لهم دون مراعاة  الثبوتيات  الشخصية  ج مثل تلك 
  .نتيجة انهم مطلوبين للخدمة االلزامية يف سورية



 

يف سياق مختلف اعتقل عناصر حاجز بلدة منكت الحطب التابع للمخابرات الجوية السورية  
، بعد عودتها من  ابريلنيسان/    4الالجئة الفلسطينية "روان عصام رستم" مساء يوم السبت  

زيارة زوجها املعتقل يف السجون السورية بدمشق، علمًا أن روان من أبناء مدينة درعا جنوب  
   .اليًا يف بلدة املزيريبسورية وتقطن ح

 

بدوره أشار مراسل مجموعة العمل يف درعا إلى أن عناصر املخابرات الجوية قاموا ىلع الفور  
بنقل "روان" إلى مطار املزة، منوهًا إلى أن اللجنة املركزية التابعة للمعارضة السورية دخلت  

ال أنها لم تتوصل إلى أي  ىلع خط املفاوضات مع عناصر املخابرات الجوية إلطالق سراحها إ
 اتفاق حتى لحظة تحرير الخبر. 

الناشطين الفلسطينيين محافظة دمشق بالعمل ىلع إنهاء   من جهة أخرى اتهم عدد من 
خصوصية مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني، والسعي لتدميره بشكله الحالي، وذلك  

ال  واالستثمار  للبيع  ملفه  إحالة  أجل  القضية  من  ضاربة  اللصوص،  التجار  لصالح  عقاري 
  .الفلسطينية بعرض الحائط



 

 

"محمد مصطفى سلمان"    الفلسطيني  قال املهندس  رده ىلع عضو    -بدوره  يف معرض 
املكتب التنفيذي يف محافظة دمشق سمير جزائرلي الذي أكد قبل أيام يف لقاء صحفي أن  

التريث، يف زال يف مرحلة  ما  اليرموك  مازال    ملف مخيم  التنظيمي  أن املخطط  إلى  إشارة 
كنبال مسمومة    -قائمًا   الغادرة  القرارات  من  باتخاذ سلسلة  أقدمت  محافظة دمشق  "إن    :

متتالية تهدف للقتل واالبادة للمخيم"، منها الغاء اللجنة املحلية ملخيم اليرموك وتسميته  
تنظيمي تدميري لبنية  حي اليرموك واتباعه لدائرة خدمات دمشق، ومحاولة فرض مخطط  

مخيم اليرموك، وتزوير نسبة االعتراضات ىلع هذا املخطط والذي بلغت اىلع نسبة اعتراض  
  .يف تاريخ سوريا ىلع مخطط تنظيمي باعتراف املحافظة نفسها

يف سياق غير بعيد وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا مواد إغاثية  
اليرموك لالجئين الفلسطينيين ج العائالت القاطنة يف مخيم  نوب العاصمة السورية  ىلع 

  .دمشق

بتوزيع سلل غذائية ومواد غير غذائية أساسية    2021آذار    31ووفقًا لبيان األونروا أنها قامت يوم  
ومستلزمات   للطبخ  وأدوات  للمياه  بالستيكية  وأوعية  وبطانيات  وفرشات  )حصائر  تضمنت 

إلى   243النظافة( ىلع   عادوا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  اليرموك يف    عائلة من  مخيم 
عائلة من الالجئين الفلسطينيين. وذكرت األونروا أن هذه    350دمشق الذي يعيش فيه حوالي  

من قبل الهيئة    2020التوزيعة تعتبر الثانية من نوعها يف مخيم اليرموك منذ كانون األول  
   .العامة لالجئين الفلسطينيين العرب



 

الدوام يف  باالنتقال إلى دمش التربية السورية عدة قرارات متعلقة بطبيعة  ق اتخذت وزارة 
املدارس الحكومية والخاصة ووكالة األونروا، حيث تضمن القرار إنهاء دوام مرحلة رياض األطفال  
وصفوف مرحلة التعليم األساسي من الصف األول حتى الرابع األساسي اعتبارًا من يوم اإلثنين  

نيسان، كما علقت الوزارة، دوام صفوف مرحلة التعليم األساسي من الصف    أبريل/ 5املوافق لـ  
الخامس حتى الثامن األساسي اعتبارًا من يوم اإلثنين املقبل، ىلع ٔان تجرى امتحاناتهم خالل  

 .نيسان 29حتى  25الفترة من 

 

ية بصفوفها  فيما أكدت الوزارة ىلع استمرار دوام طالب الصف التاسع األساسي واملرحلة الثانو
كاملة يف جميع فروعها وفق الخطة الدرسية، ىلع ٔان تجرى االمتحانات االنتقالية لصفي  

 .”نيسان 29حتى  25األول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خالل الفترة من  

وشددت الوزارة ىلع بقاء امتحانات الشهادات العامة للتعليم األساسي واإلعدادية الشرعية  
 .والثانوي بمختلف فروعها يف مواعيدها املقررة وفق البرامج املعتمدة، وفقًا لقرارات الوزارة

مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل    231يف ملف الهجرة أنقذت فرق خفر السواحل التركية  
 .ة للبالد، بعدما أرغمتهم اليونان ىلع العودة إلى املياه اإلقليمية لتركياالغربي

وأشارت املصادر أن خفر السواحل اليوناني قام الجمعة بسبع عمليات إعادة للمهاجرين من  
قبالة   التركية  العناصر  لتنقذهم  التركية،  املياه  إلى  "إيجه"  ببحر  اليونانية  اإلقليمية  املياه 

" واليات  تم  سواحل  من  نقل  تم  ذلك  وعقب  البالد،  غربي  و"بالكسير"  و"إزمير"  قلعة"  جناق 
 إنقاذهم إلى مديريات الهجرة يف الواليات املذكورة. 

 


