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 2489: العدد

 ملتقى تعليمي في مخيم خان دنون بريف دمشق •

 جيش التحرير الفلسطيني يشارك في القتال بريف إدلب •

 تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية •

 فلسطينياً قضوا برصاص قناص منذ بداية الحرب في سورية 311مجموعة العمل:  •

28-08-2019 

 "بعد ترحيله من تركيا هيئة تحرير الشام تعتقل الفلسطيني ماهر بشير عبويني في إدلب"



 

 آخر التطورات

اعتقلت هيئة تحرير الشام أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الالجئ الفلسطيني ماهر بشير 
لتركية إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، بحجة عدم عبويني بعد أن ُرحل من قبل السلطات ا

حيازته على هوية الحماية المؤقتة الكيملك، وذلك ضمن حملتها ضد الالجئين المقيمين بمدينة 
 اسطنبول التركية بطريقة غير نظامية.

بدورها أكدت مصادر في الشمال السوري أن هيئة تحرير الشام ستفرج عن العبويني خالل األّيام 
 لقادمة بعد التأكد من أوضاعه األمنية والقانونية على حد قولهم.ا

 
في ريف دمشق ُعقد في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين الملتقى التعليمي الثاني تحت 

أب/ أغسطس الجاري، بدعوة من ملتقى مخيم خان دنون  25عنوان "نحو تعلم أفضل" يوم 
امة لالجئين الفلسطينيين العرب وبالتعاون مع برنامج التربية الثقافي الفلسطيني وبرعاية الهيئة الع

 في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.

ناقش المجتمعون في الملتقى أوضاع العملية التعليمة في مخيم خان دنون وسبل تطويرها 
والطالب، كما تطرقوا إلى اإلنجازات والتحديات التي يواجهها واالرتقاء بمستوى الكادر التعليمي 

 برنامج التعليم في األونروا على الرغم من الصراع الدائر في سورية.

تخلل الملتقى تكريم مجموعة من الطلبة والمعلمين المتطوعين في دورة الدعم لطالب الصف 
للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين  التاسع في مدرسة أريحا، وتقديم درع الملتقى للمدير العام

 العرب في سورية علي مصطفى.



 

 
من جهة أخرى نشرت الصفحة الرسمية لجيش التحرير الفلسطيني في موقع التواصل االجتماعي 

والصواريخ مناطق  )الفيس بوك( فيديو مصور يظهر عناصر من الجيش وهي تقصف بالمدفعية
 إلى جانب قوات النظام السوري.قالت عنها في ريف إدلب شمال سورية، 

وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء طارق الخضراء أكد في وقت سابق أن 
موقعًا  15"جيش التحرير الفلسطيني الذي يبلغ تعداده نحو ستة آالف مقاتل قاتل في أكثر من 

 موزعة في أنحاء البالد.

ار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح، وإرسالهم هذا وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجب
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة 

 المسلحة.

 



 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
تفاصيل )277( ضحية من مرتبات جيش التحر ير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في 

 سورية.

في غضون ذلك يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من 
سورية من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجديد 

 من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.

حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر، 
دوالر أمريكي  800دوالر أمريكي مع االنتظار أو  300وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو 

 خالل ثالثة أيام، وغالبًا ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.

عب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام فيما يجد الالجئون مصا
من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون 

 دوالر أمريكي. 300على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى 

في مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين بدوره كشف فريق الرصد والتوثيق 
" ضحية، وأكد فريق 311الذين قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ" 

 التوثيق أن عددًا كبيرًا منهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسط
 ( ضحية.3989سورية قد بلغ )


