
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3032العدد 

01-11-2020 
 

 األمن السوري يعتقل عددًا من عناصر جيش التحرير الفلسطيني 

 إثر أصابته بفايروس كورونا وفاة أحد أبناء مخيم الحسينية  •
 2011طفاًل فلسطينيًا قضوا يف سورية منذ  252مجموعة العمل:  •
 رفع سعر ربطة الخبز يفاقم معاناة الفلسطينيين يف سورية  •
 بيان صادر عن اللجنة األهلية لفلسطيني سوريا بمخيم برج البراجنة ببيروت  •



 

 آخر التطورات

 

من صف ضباط جيش التحرير الفلسطيني تتحفظ    6قامت األجهزة األمنية السورية باعتقال  

أغطية    –مجموعة العمل عن ذكر اسمهم، بسبب قضايا تتعلق باختالس مواد مهمات )لباس  

باستدعاء محاسب    291املسلحة وبيعها، حيث قام فرع  فرشات( مخصصة للجيش والقوات  –

املهمات العام يف جيش التحرير واعتقاله يف شهر تموز املنصرم من هذا العام ىلع ذمة  

أجنادين( ومحاسب    –حطين    –التحقيق، كما استدعى األمن السوري محاسبي قوات )القادسية  

عي محاسب املدرسة السابق  مدرسة باسل األسد يف مصياف لنفس القضية، وبعدها استد

 واعتقاله يف شهر تشرين األول.

تشرين األول/ أكتوبر املنصرم أحد أبناء مخيم    31باالنتقال إلى ريف دمشق تويف يوم السبت 

اصابته   جراء  عائلته،  رغبة  ىلع  بناء  اسمه  ذكر  عن  العمل  مجموعة  تتحفظ  الحسينية، 

 (.   19بفايروس كورونا كوفيد )

 



 

 

الجئًا فلسطينيًا جراء    21يف مجموعة العمل أعلن توثيقه قضاء أكثر من    وكان فريق الرصد

عشرات   املاضية  القليلة  األسابيع  خالل  سجلت  أنه  إلى  منوهًا  كورونا،  بفيروس  إصابتهم 

الطبية   باإلمكانيات  حاد  نقص  ظل  يف  سورية  فلسطيني  بين  كورونا  بفيروس  اإلصابات 

 الحجم الحقيقي لإلصابات.  والعالجية، وتكتم السلطات السورية عن 

يف سياق مختلف أعلن فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  

 ( طفاًل فلسطينيًا قضوا خالل أحداث الحرب يف سورية.  250توثيق أكثر من )

حيث يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب املوت من أبرز األسباب التي  

(  70دت إلى قضاء األطفال من الالجئين الفلسطينيين السوريين، وتشير اإلحصاءات إلى أن )أ

الشعبية   الجبهة  السوري ومجموعات  النظام  الذي يفرضه  املشدد  الحصار  إثر    – طفاًل قضوا 

 القيادة العامة ىلع مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. 



 

 

( املجموعة  وثقت  مع48كما  طفاًل  ىلع  (  يتكتم  يزال  ال  السوري  النظام  سجون  يف  تقاًل 

 مصيرهم، وضحيتين قضيا تحت التعذيب يف أفرع األمن السوري.

من جهة أخرى يعيش الالجئون الفلسطينيون والسوريون يف مناطق سيطرة النظام ىلع  

سعار  أبواب كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية قد تحل بهم جراء ارتفاع سعر ربطة الخبز وغالء األ

الجنوني وانهيار االقتصاد وتدهور الليرة أمام الدوالر، وعدم توفر فرص عمل ووجود دخل مادي  

 ثابت يقتاتون منه. 



 

 

أبناء املخيمات الفلسطينية يف سورية بعد اعالن   حالة غضب وسخط عبر عنها عدد من 

سعر الخبز  تشرين األول/ أكتوبر من الشهر املاضي، رفع    29الحكومة السورية، يوم الخميس  

ليرة، معبأة بكيس نايلون، وذلك بعد أن كان سعرها   100املدعوم لتصبح الربطة الواحدة منه 

ليرة سورية، هذا األمر شكل عبء مادي جديد ىلع السوريين والفلسطينيين ىلع حد سواء    50

 .  وأضاف معاناة جديدة إلى سلة أزماتهم املتالحقة والكبيرة التي لم يعد بإمكانهم تحملها

أما يف لبنان أصدرت اللجنة األهلية لفلسطيني سوريا بلبنان منطقة برج البراجنة يف بيروت  

برج   مخيم  يف  املقيمين  السوريين  الفلسطينيين  املهجرين  أن  فيه  أكدت  صحفيًا،  بيانًا 

البراجنة قاموا ومن خالل تفويضات خطية بمطالبتها متابعة شؤونهم واملطالبة بحقوقهم  

م  البراجنة،  اإلنسانية،  برج  بمنطقة  اإلنسانية  واملؤسسات  والجمعيات  األونروا  وكالة  ن 

مشددين ىلع أن الجنة األهلية هي الوحيدة بمخيم برج البراجنة املخولة بالتحدث باسمهم  

 ونقل معاناتهم.   



 

 

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستبلغ اللجان الشعبية ووكالة الغوث أن أعمالها بدأت ىلع األرض  

أن تتحدث باسم  اعت لن تسمح ألي جهة كانت  أنها  البيان، مشددة ىلع  بارًا من صدور هذا 

 املهجرين، إذا لم يكن لديها تفويض رسمي من املهجرين أنفسهم.  

وأكدت اللجنة يف بيانها الذي وصل نسخة منه ملجموعة العمل أنها لجنة أهلية مستقلة  

كانت وال عالقة لها بالتجاذبات والخالفات    ليس لديها أي ارتباطات فصائلية، أو مع إي جهة

 الفصائلية، موضحة أن عملها إنساني إغاثي صرف.  

ويف ختام بيانها طالبت اللجنة األهلية لفلسطيني سوريا بلبنان منطقة برج البراجنة يف  

بيروت منظمة التحرير الفلسطينية، بوضع حد ملن يتاجرون ويتالعبون بمصير بمعاناة ومصير  

 .ني السوري يف لبنان، ويزرعون الكراهية والشقاق بينهم.الفلسطي 


