
 

 

 

 

 

 

 

  

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  

النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  الدولية واإلنسانية بالضغط ىلع  
  .عن مصيرهم

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
 الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظام السوري باإلفراج عنهم  

 آخر التطورات
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 العدد: 3435

 سنوات" 7"سجون النظام. الفلسطيني يزن عريشة مختفي قسرًا منذ 
 لترميمها  تمهيدًا لألونروا مراكز ثالثة  أنقاض ترحيل بدء. اليرموك مخيم•

 األعباء  من يزيد  الحافالت سائقي جشع..  الشيح خان مخيم•

 السفر جواز  الستصدار  وضوحًا أكثر وثائق  تطلب  فلسطين سفارة•

 بيالروسيا  من الالجئين إعادة رحالت أولى انطالق. دمشق  إلى•



 

 آخر التطورات 
تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "يزن عريشة" للعام السابع ىلع  

ولم ترد عنه أي معلومات منذ   2014وكان يدرس يف كلية الحقوق قبل اعتقاله عام    التوالي،
 تلك اللحظة، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يف دمشق. 

 

( العمل  مجموعة  ) 1797ووثقت  منهم  السوري  النظام  سجون  يف  فلسطينيًا  معتقاًل   )110  )
 معتقالت، اليزال مصيرهم مجهواًل.

آخر   ضمن  يف  "األونروا"  الفلسطينيين  وتشغيل  غوث  وكالة  بدأت  اليرموك،  مخيم  تطورات 
برنامج البنية التحتية وتحسين املخيمات، حملة لترحيل األنقاض من ثالثة مراكز تابعة لها  

 يف مخيم اليرموك بدمشق.

دعم   مركز  تشمل  الحملة  إن  اليرموك  مخيم  يف  التعليم  ملف  مسؤول  الكردي"  "وليد  وقال 
القدس،  ال شباب يف شارع املدارس، ومركز االعاشة عند تقاطع شارع سبع السباعي وشارع 

ومدرسة الجرمق أول شارع املدارس، وذلك تمهيدًا لترميمها بعد تعرضها للدمار والخراب خالل  
 سنوات الحرب واستهداف املخيم.  

أعمالها   السنية  والعيادة  العامة  الطبية  العيادة  تواصل  آخر،  جانب  األهالي من  معالجة  يف 
 وتستقبل املرضى يف مدرسة املنصورة الواقعة بشارع املدارس. 



 

أما يف ريف دمشق، اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من عدم قيام بعض سائقي الحافالت  
الركاب باتجاه العاصمة دمشق بحجة عدم توافر الوقود، مما   )السرافيس( بدورهم يف نقل 

حافالت الستقالل  األهالي  ىلع    يضطر  املالية  األعباء  من  يزيد  الذي  األمر  خاصة  وسيارات 
 العائالت والطالب.

 

وقال نشطاء من داخل املخيم إن بعض السائقين يقوم ببيع املخصصات يف السوق السوداء،  
محذرين املتورطين من مغبة االستمرار بهذه األعمال يف ظل الظروف التي يعيشها أهالي 

 ىلع الصفحات الرسمية للمخيم.  املخيم، مهددين بنشر أسماءهم 

ويعيش أهالي مخيم خان الشيح كغيرهم من أبناء املخيمات الفلسطينية ظروفًا اقتصادية  
 غاية بالصعوبة يف ظل إنهيار الليرة السورية وانتشار البطالة، وارتفاع أسعار الوقود.

ار جواز  ىلع صعيد مختلف، طالبت سفارة فلسطين يف سوريا من املتقدمين بطلب استصد
 سفر ألول مرة، سحب جميع الوثائق عن طريق املاسح الضوئي ) سكانر( ومن ثّم إرسالها.

يأتي ذلك بعد قيام العديد من املتقدمين لجوازات السفر بإرسال وثائقهم من خالل التصوير  
منها،   املعلومات  لنقل  عدم وضوحها  الصور، وساهم يف  انعكس ىلع جودة  مما  بالجوال 

 ض السفارة لهذه الوثائق.وبالتالي رف

األوراق   تصوير  املراجعين  من  سابق  وقت  يف  دمشق  يف  الفلسطينية  السفارة  وطالبت 
الثبوتية ثم تحميلها ىلع املوقع اإللكتروني الخاص بالسفارة، لتقوم بدورها بسحب األوراق،  



 

قًا من رغبتها  و إرسالها إلى وزارة الداخلية الفلسطينية، موضحة أنها قامت بهذه الخطوة انطال
 يف خدمة وتيسير أمور الفلسطينيين.  

يف ملف الهجرة، انطلقت يوم أمس أولى رحالت إعادة الالجئين من بيالروسيا إلى دمشق،  
 وفق ما أعلنت عنه وسائل إعالم بيالروسية.  

 

تابعة لشركة أجنحة الشام انطلقت من مطار مينسك    320وقالت املصادر، إن طائرة إيرباص إيه  
راكبًا يف رحلة العودة إلى دمشق، ولم تشر املصادر إلى رحالت قادمة    96ني ىلع متنها  الوط

 إلعادة الالجئين. 

بارتكابهما   وبولندا  بيالروسيا  اتهمت  قد  الحقوقية  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وكانت 
 انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان" حيال مهاجرين وطالبي لجوء ىلع الحدود بين البلدين. 

جه اآلالف من طالبي اللجوء بينهم عشرات الفلسطينيين السوريين، أوضاعًا صعبة عند  ويوا
 الحدود بين بيالروسيا وبولندا، يف ظل تدني درجات الحرارة. 


