
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

وفاة   ضد  وثقت  املمارس  التعذيب  نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة 
 .املعتقلين

 

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

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

24-07-2021 

 العدد:  3297

 درعا.. النظام يستهدف املناطق املحاصرة باملضادات ويرسل تعزيزات عسكرية 
o  مخيم النيرب.. عصابة تسطو على مدرسة النيرب 

o  مخيم خان الشيح.. شكاوى متكررة من انقطاع المياه 

o  دمشق. فقدان طفل فلسطيني وعائلته تناشد 

o إسطنبول.. مؤسسات أهلية تزور عائالت فلسطينية بمناسبة عيد األضحى 



 

 آخر التطورات 
ساعة   يف  استهدفت  السوري  النظام  قوات  أن  جنوب سورية،  العمل  مجموعة  مراسل  أفاد 
متأخرة من يوم أمس، أحياء درعا البلد املحاصرة باملضادات األرضية، دون وقوع إصابات، فيما  

القاطنة بالقرب من نقاط تواجد قوات النظام هربًا    شهدت املنطقة نزوح عدد من العائالت
 .من القناصين

 

وأضاف املراسل، أن النظام السوري دفع بتعزيزات عسكرية إلى املناطق املحاصرة يف درعا،  
أرتال عسكرية من دبابات   السد، وشوهدت  البلد ومخيم درعا وحّي طريق  والتي تضم درعا 

نود وراجمات صواريخ، وأوضح مراسلنا أن النظام عّزز  وسيارات تحمل مضادات أرضية وحافالت ج
نقاطًا   وأحدث  املخافر،  إلى  إضافة  املحاصرة،  املناطق  حول  العسكرية  وحواجزه  نقاطه 

 .عسكرية جديدة، ولوحظ استنفارًا لعناصره

يف سياق منفصل قال مراسل مجموعة العمل، إن مدرسة النيرب القريبة من مخيم النيرب  
سطو نهار يوم اإلثنين املاضي، وأن الجناة فروا بعد كشفهم وهم يوزعون  بحلب، تعرضت لل

ويقدر   وأجهزة حاسوب ومقتنيات أخرى،  املازوت،  لتر من مادة  ألفين  بينها  املسروقات، من 
بـ   واإلغراءات    15ثمنها  للتهديد  تعرض  املدرسة  مدير  أن  مراسلنا  وأشار  ليرة سورية،  مليون 

 .الجناة، لكنه رفضها وأبلغ الجهات املختصةباملال من أجل التستر ىلع 

من ناحية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق، من انقطاع مياه الشرب عن  
 .منازلهم وحاراتهم، بشكل دائم، األمر الذي يضاعف من معاناتهم املعيشية واالقتصادية



 

سر ال تمتلك القدرة ىلع  وقال مراسل مجموعة العمل يف مخيم خان الشيح، إن العديد من األ
البطالة، وعدم وجود دخل مادي   وانتشار  أوضاعها املادية،  الصهاريج، لسوء  شراء املياه من 
ثابت، مشيرًا إلى أن سكان املخيم كانوا قد أطلقوا العديد من املناشدات، لتحسين أوضاعهم  

 .املعيشية، وتأهيل البنى التحتية للمخيم

ناشطون   أفاد  بريف دمشق،  يف موضوع مختلف  الفلسطينيين  لالجئين  يف مخيم سبينة 
عامًا، حيث خرج من املنزل صباح    12بفقدان الطفل الفلسطيني "بكر عدنان سليمان خاليفة"  

 .يوم أمس ولم يعد، وناشدت عائلته وناشطو املخيم من لديه معلومات عنه التواصل معهم

 

شعبي لفلسطينيي الخارج بزيارات  من جهة أخرى قام متطوعون من جمعية فيدار واملؤتمر ال
 .ميدانية للجالية الفلسطينية املقيمة بمنطقة أسنلر بإسطنبول

تأتي الزيارات يف سياق الحملة الوطنية " تضامن" التي تهدف للتواصل مع الجالية وتقديم  
العائالت الفلسطينية املهجرة من   التهنئة والحلويات بمناسبة العيد، كما شملت عددًا من 

 .اسوري

منها تقيم يف    1200عائلة،    2400ويقدر عدد الفلسطينيين السوريين يف عموم تركيا نحو  
 إسطنبول.


