
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3026العدد: 

26-10-2020 

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "جمال السيد" منذ  •

 أهم أسباب التسرب المدرسي في مخيم الحسينية  الفقر والزواج المبكر •

 المهاجرون في جزيرة كيوس يشكون سوء الرعاية الطبية  •

 ظاهرة احتجاج في مخيم دير بلوط بسبب اإلساءة للرسول م •

 

 يحّول أسير فلسطيني محرر إلى سجن صيدنايا"   "النظام



 

 آخر التطورات:

حتالل  علمت مجموعة العمل من مصادر خاصة، نقل األسير الفلسطيني المحرر من سجون ال 
( إلى سجن صيدنايا العسكري بريف  235"فرع فلسطين" األمني )"اإلسرائيلي" "أحمد خميس" من  

وأكدت المصادر تعرض خميس للتعذيب في "فرع فلسطين" سيء الصيت خالل مدة اعتقاله  ،  دمشق
 في الفرع، مشيرة إلى عدم وجود تهمة واضحة تجاهه. 

 
عنه بصفقة    بعد أن أفرج  2019وكان "فرع فلسطين" قد اعتقل خميس في الشهر السادس من العام  

روسية "إسرائيلية" مقابل عودة رفات الجندي اإلسرائيلي "زخاريا باومل"، الذي كان مدفونًا في مخيم  
 اليرموك بدمشق.

السيد'' مواليد   وليد  "جمال  الفلسطيني  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  السياق،  للعام  1970في   ،
 منية السورية من مخيم العائدين بحمص. السادس على التوالي، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األ

 



 

(  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 نساء.

على صعيد آخر، كشفت دراسة ميدانية لمجموعة العمل عن أسباب ظاهرة التسرب المدرسي في 
 لمعيل والزواج المبكر. مخيم الحسينية بريف دمشق، وتمثلت في الفقر وفقدان ا

من الالجئين في مخيم الحسينية من الفقر مما ينذر بازدياد أعداد الطالب    %85ويعاني أكثر من 
المتسربين من التعليم، وأجبر العديد من األسر على وقف إرسال أبنائهم إلى المدارس، وانخراطهم  

 في سوق العمل، ليكونوا عونًا في تأمين لقمة العيش. 

 
لعشرات من أطفال مخيم الحسينية آباءهم ألسباب الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب الحرب كما فقد ا

أو بسبب الختفاء القسري في السجون والمعتقالت، وانتقلت مهمة إعالة األسرة لألخ األكبر الذي  
 سنة. 15قد ل يتجاوز عمره 

ية في سن مبكر، حيث وعن الزواج المبكر، وجدت العشرات من الفتيات أنفسهن في البيوت الزوج
 يفضل أولياء أمورهن تزويجهن على إتمام الدراسة، إما ألسباب اقتصادية أو بسبب الجهل.

ويشير الرصد الميداني في مخيم الحسينية إلى أن المتسربين من التعليم هم أكثر عرضة لالنحراف، 
 ية المخيمات.مما يشكل خطرًا على مستقبلهم ومستقبل الالجئين بشكل عام في المخيم وبق 

 



 

في ملف الهجرة، اشتكى مهاجرون فلسطينيون في جزيرة كيوس اليونانية من سوء الرعاية الطبية،  
 أو أي مرض آخر. COVID-19وضعف الحتياطات المتخذة لحمايتهم من انتشار 

 
وقال الالجئون، نقل أحد المصابين بمرض السل من مركز الحتجاز في الجزيرة إلى المشفى بعد  

اته مع المرض، كما استغرقت إحدى الالجئات تعاني من مرض تنفسي، وقتًا  ثالثة أشهر من معان
 طوياًل للحصول على الرعاية الطبية. 

في  بلوط شمال سورية  دير  مخيم  في  والسوريين  الفلسطينيين  النازحين  ذلك، خرج عشرات  إلى 
 مظاهرة احتجاج بسبب اإلساءة للرسول محمد صلى هللا عليه وسلم في فرنسا. 

ا وطالبوا وحمل  للرسوم،  نشرها  وإعادة  فرنسا  في  المتواصلة  اإلساءات  تدين  شعارات  لمحتجون 
 بمقاطعة البضائع الفرنسية وبحمالت شعبية وسياسية لنصرة النبي. 

 


