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 العدد 3102

" سنوات من اعتقاله 7 النظام السوري يفرج عن الجئ فلسطيني بعد " 

 د تناش الفلسطيني " طه الكسيح"  عائلة المعتقل في السجون السورية  •

 أزمات اقتصادية خانقة تواجه سكان مخيم الرمدان  •

 شكوى من تجاوزات طالب الثانوية في مخيم خان الشيح •

 مهاجرا    68توقيف شاحنة في رومانيا تحمل  هجرة..  •



 

 آخر التطورات 

بعد   التعمري"  "إيهاب  الفلسطيني  الالجئ  السورية عن  األمنية  األجهزة  من    7أفرجت  سنوات 

اعتقاله، حيث اعتقل من قبل مجموعات موالية للنظام في حي طريق حلب أحد أحياء مدينة حماة،  

فلسطينياً    50وهو من أبناء مخيم العائدين في حماة، فيما يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من  

 ن أبناء مخيم العائدين في حماة. م

 

لديه   الكسيح" من  " طه جمال  الفلسطيني  النظام  في سجون  المعتقل  عائلة  ناشدت  السياق،  في 

عام   مواليد  من  وهو  معها،  التواصل  عنه  من    1993معلومات  أكثر  وهو  الالذقية،  مدينة  في 

 ( إناث. 110( معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من )1797)

 

على صعيد مختلف، يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهدوء، إال أن سكانه حالهم حال باقي  

 المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزمات معيشية كبيرة، أهمها غالء األسعار 



 

 اه الشرب. وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، إضافة إلى شحٍ في مي  

 

، من وجود  إلى ريف دمشق الغربي، اشتكى عدد من أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين

تجاوزات ال أخالقية يقوم بها طالب ثانوية خان الشيح المختلطة، من خالل المواعدة بعد الدوام  

 المدرسي في محيط الثانوية. 

الطالب في نهاية الدوام ومنع التسرب المدرسي،   وطالب األهالي إدارة الثانوية بضبط خروج 

ووضع نظام لمحاسبة المخالفين، كما طالبت الشكوى بضرورة ضبط األهالي ساعات حصص  

 الطالبات ومواعيد وصولهن إلى المنازل، للحفاظ عليهن من أن يقعن فريسة لضعاف النفوس. 

الجمهورية العربية السورية  ة التربية في  رمدرسة واحدة للتعليم الثانوي تتبع لوزاالمخيم  ويضم  

 تسمى ثانوية خان الشيح المختلطة وهي ذات نظام مختلط يجمع الذكور واإلناث. 

 

 



 

- في ملف الهجرة، قالت مصادر إعالمية، إن شرطة معبر نودالك الروماني الحدودي مع هنغاريا

يا، وبينهم  مهاجراً غير نظامي مختبئين في شاحنة كانوا في طريقهم إلى هنغار  68المجر، أوقفت  

، وتم إحالتهم إلى مكتب الهجرة الروماني، وهم  17و   15تتراوح أعمارهم بين    11طفالً و  11

 من العراق وتركيا وسوريا وفلسطين ومصر. 

يأتي ذلك في ظل استمرار عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية، ومنها لدول  

 ة وجوية غير نظامية. اللجوء األوروبية عبر طرق برية وبحري

 


