
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 آخر التطورات

نيسان/ إبريل من كل عام، تواصل األجهزة 17بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم األسير الفلسطيني الذي يُوافق يوم  
 .( الجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن 1800)األمنية السورية اعتقال أكثر من  

( وثّق  أنه  العمل  مجموعة  في  الرصد  فريق  أكد  و)1797بدوره  فلسطينياً،  معتقالً  الالجئين  633(  من  ( ضحية 
  .2011الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية األحداث التي اندلعت فيها عام 

 
 

 التطوراتآخر 
أفاد مراسل مجموعة العمل يف سوريا أن األجهزة األمنية السورية اعتقلت فلسطينيًا  
الهجرة والجوازات   إبرازهم موافقة  لبنان رغم  إلى  الحدود  آخرين عبور  واحدًا ومنعت 

 الهجرة العامة.  ودائرةيف عين كرش 
ونقل مراسلنا عن عدٍد من األهالي أن األجهزة األمنية السورية املتواجدة ىلع الحدود 

اللبنانية طالبت املغادرين بإبراز موافقة أمنية من فرع فلسطين مع موافقة دائرتي 
 الهجرة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين والهجرة العامة، وعند سؤال عناصر املفرزة  

 

 فلسطينيين سوريين من مصر   من ترحيل جوازاتهم.. مخاوفبعد ختم  

 مناشدات  بعد  يحيم خان الشيف مخ  تجزئةمركز  افتتاح 

 جمعية فلسطينية تركية تطلق مشروعًا لدعم التعليم يف الشمال السوري 

 

 الفلسطينيين قريبا  ات املعتقلينمئ  السلطات السورية اإلفراج عنمجموعة العمل تنفي نية 
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 آخر التطورات

ة السلطات  خبار املتداولة حول نيل فلسطينيي سوريا األت مجموعة العمل من أجنف
ن  ينيين يف السجو سطفلالن  عتقليتضم املئات من املسراح قائمة    إطالقرية  السو

 ق. قت سابق بغرض التوثييف وجئين الال ةها موقع بوابرنش السورية
قائمة    عن  فراجحول حقيقة ال   تصاالتوتلقت مجموعة العمل العديد من الرسائل واال

قيقة  ححول    اليضاحاتمطالبة بمزيد من    ،القليلة القادمة  األياميف  أسماء املعتقلين  ب
  فراج عنها ال  واملنوي   ،التي غزت مواقع التواص االجتماعي  ئمواالق األخبار املتعلقة ب

  املاضيين.  ناليومي خالل 
 

 
 

ؤخرًا  نشرها مالقائمة التي تم    نأ"  :الفلسطينيين  الالجئين  ةموقع بواب  أكد  من جانبه
وثقها أهالي املعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى  

الع  جملة من األسماء املوثّقة النشطاء  ،مللدى مجموعة  ، وتضم بمجموعها  وبعض 
 . 2014و 2012األعوام  ، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين ًاومفقود معتقالا  2389
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التوضيح لذوي املعتقلين، أّن مسؤولّية متابعة ملف  ه من املهم  موقع البوابة أن  شددو

الجهات   عاتق  ىلع  تقع  السوري  النظام  سجون  يف  واملفقودين  املعتقلين 
وسفارة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيادة  رأسها  وىلع  الرسمّية،  الفلسطينية 

مشق، وخصوصًا بعد أن اعلنت السلطات  السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة يف د
السورّية مؤخّرًا أّن مرسوم "العفو" ال يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، وال من هم  
 يف حكم السوريين، يف إشارة إلى تعريف الالجئين الفلسطينيين يف القانون السوري. 

قال مدير املكتب   العمل  العالميمن جهته  مئات    إن "  :عيد  أبوفايز    يف مجموعة 
واألردن    منللمجموعة  وصلت    املناشدات سورية  فلسطينيي  من  املعتقلين  ذوي 

وتطالب   السورية،  السجون  يف  أبنائهم  مصير  عن  بالكشف  تطالب  والعراق  ولبنان 
واملدنية   الحقوقية  واملنظمات  الدولي  واملجتمع  الفلسطينية  والفصائل  السلطة 

ال الوسائل ىلع  الفلسطينيين  بالضغط بكل  السورية لإلفراج عن املعتقلين  سلطات 
 والكشف عن مصير املفقودين يف سجونها". 

وأضاف أن "األهالي عبروا عن خيبة أملهم من عدم تدخل السلطة الفلسطينية، التي  
تعتبر نفسها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لطالق سراح أبنائها من  

م السورية"،  السجون  سورية  غياهب  يف  الفلسطينيين  املعتقلين  ملف  أن  عتبرًا 
رأس   ىلع  يكون  أن  "يجب  قضيتهم  واستحضار  املفقودين  مصير  عن  والكشف 

 أولوياتها". 
من قيام السلطات املصرية بختم  فلسطينيو سوريا يف مصر    ىاشتك  آخريف شأن  

ثناء  أمصر وذلك  نتهاء فترة اقامتهم يف  عامالتهم بختم الترحيل بحجة اجوازاتهم وم
 . لقامةمهم بمعامالت تجديد اقيا

خام  توذكر ملصادر  عجموعصة  أن  العمل    العدادية املرحلتين    سمدارمن    ًاددة 
يف نظام التعليم    لتسجيلهم  أبنائهم  قاماتإد  ب تجديي الطالأهال طلبت من  والثانوية  

الهجرة  عند زيارة  األهالي    فاجئُيل  ت،وا سنمنذ  س  ب يف نفس املدارعلمًا أنهم طال
 . بالقراربشكل شفهي تبليغهم  ل أووالجوازات بوضع ختم ترحي

السفارة   ناشد نشطاء  املصرو  الفلسطينية من جانبهم  والسلطات    األطراف   جميعية 
الترحيق  إيقاف العشوائيةرارات  ترحيل    ،ل  بعدم  العائالت  مطالبين  سورهذه    ية إلى 
 م من املقيمين العرب أو الالجئين السوريين. هاتهم بغيرومساو
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اشتكوا    نوالفلسطينين  ئوالالجوكان   قد  مصر  القانونية  يف  أوضاعهم  هشاشة 
بالحصول ىلع املوافقة األمنية    حصولهم ىلع القامة النظامية الرتباطهاصعوبة  و

ي  التي يتم املماطلة يف منحها لعدة شهور دون إبداء األسباب، ما يؤثر بشكل سلب
مستقبل أبنائهم التعليمي ىلع  خطرًا حقيقيًا    ويشكل،  ىلع كافة مناحي حياتهم

إقامة   وجود  بضرورة  واملتعلقة  املصرية،  السلطات  أصدرتها  التي  القرارات  بسبب 
وفر وعائلته،  للطالب  األمر  نظامية  التعليمية،  املراحل  كافة  مرتفعة ىلع  رسوم  ض 

 .الذي يفوق قدرة العائالت ىلع دفعها
بعيد   سياق  مصادر ميف  الشيح    حليةقالت  خان  مخيم  السورية    نإيف  املؤسسة 

لختم    يحتوي ىلع جهاز   وسط املخيمزئة  التجاستهالكيًا لتجارة    مركزًا  فتتحتا للتجارة  
 .ترة املاضية طيلة الفاملخيم    احرم منه   تياملقننة الاملواد    تسليمو  البطاقات الذكية

كامل  شركة تقبل  به من    ًامعترف  بات  املدارس شارع  الواقع يف  املركزنشطاء أن    وأوضح
بإمكان    صبحوأ  ،ي أيار الحال /22سيبدأ عمله يوم  و  ،الذكيةصدار البطاقات  إلة عن  ؤواملس

يوفر عليهم    مما  ،خارج املخيمالذهاب  بدالا من  استالم مخصصاتهم من املركز    األهالي
 . وكلف املواصالتعناء الطريق 

 

 
 

تمع  ججهود كبيرة بذلتها مؤسسات املو  األهالي من  دات  عشرات املناشيأتي ذلك بعد  
 األساسية والبنى التحتية.   دماتيف الخًا  شديد ًا نقص نيلذي يعااخيم امليف املدني  
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مشروعًا لدعم التعليم واملدارس أطلقت جمعية خير أمة  الشمال السوري  باالنتقال إلى  
التعليمية  استكمال مسيرتهم  الشمال ىلع  املهجرين يف  األطفال  وذلك ملساعدة 

 ودعم الكادر التدريسي. 
سعى جمعية خير أمة من خالل مشروعها إلى الدفع بعجلة التعليم بشكل دائم وت

من خالل دعم الكوادر التدريسية القادرة ىلع القيام بواجبها ىلع أكمل وجه وتحقيق  
 االستفادة القصوى من خبراتهم يف مجال التربية والتعليم.

 

 
 

بما ودعمها  املدارس  من  عدد  عمل  تطوير  إلى  الجمعية  تهدف  مع    كما  يتناسب 
يف   وذلك  التعليم  قطاع  يشهده  الذي  الكبير  التقدم  مع  خاصة  الطالب  احتياجات 

قرابة   منذ  سوريا  يف  املندلعة  الحرب  أخرته  الذي  التطور  بركب  اللحاق    10محاولة 
 سنوات.

هذا ويواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري أوضاعًا إنسانية  
ال  يف  غاية  الجهات  ومعيشية  وإهمال  وتجاهل  الغاثية  املساعدات  شح  مع  قسوة 

 املعنية والدولية. 


