
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2844العدد: 

07-08-2020 

 الحظر والعزلة يفاقمان معاناة النازحين بمخيم الحديقة باألردن  •

 سنوات  8"عمر عللوه" منذ  النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني  •

 توزيع لحوم األضاحي على النازحين الفلسطينيين شمال سورية  •

 دمشق.. وفاة قائد جيش التحرير الفلسطيني وضابط آخر جراء إصابتهما بكورونا" 



 

 آخر التطورات:

أعلن جيش التحرير الفلسطيني في بيان له، وفاة "محمد طارق الخضراء" رئيس هيئة أركان جيش  
 عامًا. 89التحرير الفلسطيني في سورية عن عمر ناهز الـ 

وأكدت مصادر فلسطينية أن سبب وفاته جاء بعد صراع مع مرض فيروس كورونا الذيَ أصيب به 
 العسكري وسيدفن في دمشق. في دمشق، وسيتم تشييعه من مشفى "تشرين"

 
وكان اللواء الخضراء قد زّج خالل الثورة السورية بقوات جيش التحرير الفلسطيني للقتال إلى جانب  
النظام السوري رغم المناشدات بعدم التدخل، وتعرض على إثرها لمحاوالت اغتيال آخرها في شهر  

كبه في شارع "زكي األرسوزي" بمنطقة  ، من خالل زرع عبوة ناسفة أثناء مرور مو 2015فبراير عام  
 المزرعة وسط العاصمة دمشق.

وفي السياق، أعلن عن وفاة العميد في جيش التحرير الفلسطيني "محمد شحادة عثمان" بعد صراع  
مع مرض فيروس كورونا في دمشق، وكان يشغل رئيس شعبة اإلمداد والتموين في الجيش، وهو  

 كورونا، بعد قائد الجيش "محمد طارق الخضراء" الضابط الثاني يتوفى بسبب جائحة

يشار إلى أن نِجله النقيب "أسامة عثمان" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى في معارك 
 .2014مؤازرة لجيش النظام السوري في ريف دمشق عام  

 

 



 

 األردنية،   على صعيد آخر، ناشد الالجئون الفلسطينيون من سورية في مخيم الحديقة بمدينة الرمثا

األونروا ومنظمات حقوق اإلنسان برفع حالة الحظر والعزلة عنهم، والتي فرضت عليهم منذ أكثر  
 أشهر بسبب فيروس كورونا.  5من 

 
وقال أحد الالجئين في رسالة وصلت إلى مجموعة العمل "إن المخيم أصبح شبه معتقل منذ شهور،  

من معاناتنا، وأضاف أن العائالت الفلسطينية   وسيتحول إلى مصح لألمراض العقلية إن لم يخففوا
تعيش في حالة نفسية يرثى لها، إضافة إلى األطفال حيث    600والسورية في المخيم البالغ عددهم  

 يواجهون خطر اإلصابة باالكتئاب بسبب الحظر والعزلة.

ر أحمد عللوه"  في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عم
من أبناء مخيم اليرموك للعام الثامن على التوالي، دون ورود معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله،  

 . 9/2012/ 28وتم اعتقاله من مدرسة الجليل في مخيم اليرموك بتاريخ  

 



 

( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منهم 1797هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )
 ( نساء. 110من ) أكثر

 لجان عمل أهلي

أكثر من   لحوم األضاحي على  والتنمية" مساعداتها من  فلسطينيي سورية لإلغاثة  "هيئة  وزعت 
عائلة فلسطينية في سورية كما شمل التوزيع آالف العائالت السورية في المخيمات شمال    1400
 سورية. 

 
( عجاًل، وأشارت الجمعية  30( خروفًا، و )1100ثر من ) وقالت الهيئة أنها نفذت مشروعها بأك 

أن التبرعات قّدمت من فلسطينيين في دول أوروبية وتركيا والداخل الفلسطيني المحتل، وجمعية  
 "خير أمة" و"طريق الحياة" من تركيا.


