
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3044العدد: 

13-11-2020 

 مساع فلسطينية إلطالق رابطة للمهجرين الفلسطينيين شمال سورية  •

 فلسطينيين بعد شهر من اعتقالهم 3األمن السوري يفرج عن  •

 النظام يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين "عمار وخالد جمعة"  •

 ا هيلهأتعزيل وتنظيف المخبز االحتياطي بمخيم درعا إلعادة ت •

 

 "مجموعة العمل تصدر تقريراً ينذر بخطورة أوضاع الطلبة الفلسطينيين في سورية" 



 

 آخر التطورات:

  - الذي هو نتيجة استبيان إلكتروني -أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا  
العامل   تأثير  بيان  بهدف  الجامعية،  المرحلة  وخاصة  الطالب  شريحة  واقع  على  الضوء  يسلط 
االقتصادي عليها، ومدى القدرة على تحدي عوامل الضغط التي قد تصل بها إلى االنسحاب من  

 العملية التعليمية بالكامل، أو تجميدها بشكل جزئي.

 
أ بخطورة  فيه  الواردة  واألرقام  التقرير  األزمة  وينذر  نتيجة  في سورية  الفلسطينيين  الطلبة  وضاع 

يؤثر سلبًا   التعليمية، مما  تلبية احتياجاتهم  المعيشي، وعجزهم عن  الوضع  االقتصادية، وتدهور 
على استمرارية دراستهم، وإمكانية خروجهم من العملية التعليمية، األمر الذي يفقد المجتمع الشريحة  

العديد من اآلثار السلبية بالنسبة لمجتمع الالجئين في المنظور  ذات التعليم العالي، إضافة إلى  
 القريب والمتوسط والطويل. 

وأوصى التقرير بدعم الطلبة الفلسطينيين أبناء الالجئين في سورية، وتقديم المساعدات لهم والتعاون 
 مع المنظمات الداعمة لهم على مستوى العالم. 

ن والالجئين الفلسطينيين لقاًء في عفرين شمال سورية،  في سياق مختلف، نّظم عدد من الناشطي 
الناشطون   وأطلع  السوري،  الشمال  في  الفلسطينيين  للمهجرين  رابطة  إلطالق  السعي  إطار  في 
الالجئين الفلسطينيين على عمل الرابطة وأهدافها، وأكدوا على أنها ستكون تشكيل مدني مستقل  

 ل السوري على كافة األصعدة.يسعى لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الشما



 

 
وتعيش في الشمال السوري المئات من العائالت الفلسطينية التي ُهجرت قسريًا من مناطق جنوب 

 دمشق ومخيمي خان الشيح واليرموك وقادسيا والغوطة، ويواجهون أوضاعًا معيشية صعبة. 

د شهر من اعتقالهم خالل  في ملف المعتقلين، أفرج األمن السوري عن ثالثة الجئين فلسطينيين بع
باتجاه تركيا، وهم: "محمد عزام" و"أسعد  محاولتهم الوصول إلى مناطق الشمال السوري للعبور 

 حبيب" و"مضر مغامس"، وهم من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.

عامًا    40لد  عام وخا  34في السياق، يواصل النظام اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " عمار جمعة  
، حيث تم اعتقالهما أثناء مرورهم من حاجز السبينة التابع للنظام السوري،  2013عام    \  9منذ شهر  

اليرموك أبناء مخيم  المجموعة حتى اآلن )،  وهما من  ( معتقاًل فلسطينيًا في  1797هذا ووثقت 
 . سجون النظام السوري 

 



 

أجرت   سورية،  جنوب  للفرن  في  وتنظيف  تعزيل  عمليات  درعا  بمحافظة  الفنية  الخدمات  ورش 
بعد تضرره  تأهيله وتشغيله،  الفلسطينيين جنوب سورية إلعادة  االحتياطي بمخيم درعا لالجئين 

 جراء الحرب وحمالت القصف من قبل النظام السوري، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

األهالي على جلب الخبز من أفران أحياء درعا البلد   وقال مراسلنا "خلو المنطقة من مخبز يجبر
كم، ويشهدان ازدحامًا كبيرًا، مشيرًا أن المخابز ال    1أو من المدينة ويبعدان عن المخيم أكثر من  

 تغطي احتياجات األهالي في المنطقة. 

 


