
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2851العدد: 

14-08-2020 

 فلسطينياً من سورية وإصابة المئات بكورونا منذ انتشاره  12قضاء  •

 تأخر مساعدات األونروا لفلسطينيي سورية في األردن يفاقم معاناتهم  •

 النظام السوري يعتقل قائد عمليات "لواء القدس" السابق منذ عامين •

 "في يوم الشباب العالمي..الحرب أنهكت شباب فلسطيني سورية وغيرت مصيرهم" 



 

 آخر التطورات:

سنوات من خسائر ومشقات تعترض طريقهم،   8يعاني الشباب من فلسطينيي سورية منذ أكثر من  
 تغيرت مصائرهم وهدد مستقبلهم.األمر الذي خلف جياًل من الشباب المنهكين الذين  

استهدفت  التي  السوري  للنظام  العسكرية  األعمال  جراء  حياتهم  الفلسطينيين  الشباب  آالف  وفقد 
ضحية    600المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إضافة إلى المشاركة في الحرب، وقضاء أكثر من  

 تحت التعذيب في سجون النظام. 

 
 ورية وخارجها، وذاقوا ويالت الهجرة واالعتقال واالحتجاز. كما شردت الحرب اآلالف منهم في س 

من ناحية أخرى يواصل جيش التحرير الفلسطيني فرض التجنيد اإلجباري على الشباب الفلسطينيين  
 آالف شاب من أبناء المخيمات. 6في سورية، ويضم قرابة 

ف للجامعات والمدارس أما من ناحية التعليم فقد عطلت الحرب ونتائجها من هجرة واعتقال وقص
والمالحقة وفرض الحصار، المستقبل التعليمي لكثير من الشباب وغيرت مسار حياتهم، وتشير  

( يقارب  لما  تقدم  أنها  والفنية  17300األونروا  الثقافية  األنشطة  من  مجموعة  فلسطينيًا  شابًا   )
 والرياضية عبر مراكزها في سورية. 

الجئًا فلسطينيًا جراء    12ي مجموعة العمل توثيقه قضاء  في موضوع كورونا، أعلن فريق الرصد ف
إصابتهم بفيروس كورونا، وسجلت أول حالة وفاة لالجئ "حسن ترشحاني" في هولندا، وآخرهم وفاة  

 المحامي "محمود الدبسي" من سكان مدينة قدسيا بريف دمشق.



 

 

 
بين فلسطيني سورية    وسجلت خالل األسابيع القليلة الماضية عشرات اإلصابات بفيروس كورونا

في ظل نقص حاد باإلمكانيات الطبية والعالجية، وتكتم السلطات السورية عن الحجم الحقيقي  
 لإلصابات. 

على صعيد آخر، اشتكى الالجئون الفلسطينيون من سورية في األردن من تأخر وكالة األونروا 
الوكالة لم يفوا بوعود قدموها  بصرف مساعداتها النقدية المقررة لهم، وقال الالجئون إن مسؤولي  

لهم خالل اجتماعات سابقة، بصرف الدفعة الثانية من مساعداتها المالية الطارئة لكورونا والدفعة  
 الثالثة. 

 
 



 

وناشد الالجئون األونروا بضرورة صرف المساعدات بشكل مستعجل ألنها مصدر عيشهم الوحيد، 
 يدت حركتهم. في ظل كورونا وانتشار البطالة واإلجراءات التي ق

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "سامر رافع" قائد عمليات 
، وذلك على  2018"لواء القدس" السابق الموالي النظام، حيث اعتقل في الشهر الثامن من عام  

 خلفية اشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجز النظام في مدينة الالذقية. 

 


