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الكشف عن هوية الجئ آخر يف أملانيا ارتكب جرائم حرب ضد فلسطينيي

سوريا"
• شبح السجن والتشرد يطارد مهجرًا فلسطينيًا يف األردن

الفلسطينيين يف التعليم األساسي بسورية
مخيمالطلبة
نسبة نجاح
ورة إعداد داعم• %90
السيدة زينب
نفسي يف
• مهاجرون يف عرض البحر ضحية خالف يوناني تركي

نظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ  7سنوات"

آخر التطورات
كشف تقرير جديد نشرته جريدة "زمان الوصل" عن تورط الالجئ الفلسطيني "محمود أرناؤوط"
من مواليد  1974ابن "فخري" ووالدته "ليلى حمارنة" ،هو فلسطيني سوري من سكان مخيم
"اليرموك" ،ويقيم حاليًا يف مدينة فومرس ( )Womrsيف مقاطعة "راينالند باالتينات-
 ،"Rheinland-Pfalzبارتكابه انتهاكات بحقّ املدنيين الفلسطينيين يف مخيم اليرموك.

ونوهت جريدة "زمان الوصل" أن التقارير التي نشرتها عن املتهم بارتكاب جرائم حرب يف
سوريا املدعو "موفق الدواه" أفضت إلى التعرف ىلع مشتبه به آخر فرَّ إلى أملانيا يف العام
 ، 2018بعد انتهاء العمليات العسكرية يف منطقة مخيم "اليرموك" وما يجاوره من مناطق
جنوب دمشق ،والذي انتهى بتهجير معظم سكان تلك املناطق الى مخيمات الشمال السوري
بعد تدمير أحيائهم ونهب ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم ويدعى "محمود األرناؤوط".
وعلمت "زمان الوصل" أن "محمود أرناؤوط" سبق أن عمل كبائع للماء والغاز وسائق تكسي قبل
انطالق الثورة ،وقد كان من أوائل املنضويِّن يف الجبهة الشعبية – القيادة العامة التي

يتزعمها (أحمد جبريل) ،لينضم الحقًا إلى حركة (فلسطين حرة – الجناح العسكري) التي
يتزعمها (سائد عبدالعال) ويرأس الجناح السياسي فيها (ياسر قشلق) املؤسس الحقيقي
للميليشيا ويصبح أحد قادة املجموعات فيها.
وأشار التقرير إلى أن "محمود األرناؤوط ظهر يف تقرير مصور لوكالة "سبوتنيك" الروسية ،إلى
جانب كل من "سائد عبدالعال" و"قشلق".
من جانبه توصل فريق التقصي يف "زمان الوصل" إلى أن الفيديو الذي ظهر فيه "أرناؤوط"
يعتبر حديثًا ،حيث إن نسخة التقرير املصور ىلع صفحة الوكالة ىلع موقع "يوتيوب" حمل
عنوان (مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد تحريره من داعش) ومنشور بتاريخ /24أيار/مايو من
العام  ، 2018وبثته وكالة "سبوتنيك" بعد انتهاء العمليات العسكرية يف مخيم "اليرموك"
بسيطرة "الفرقة الرابعة" و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة" ىلع املخيم بعد تدمير مخيمي
"فلسطين" و"اليرموك" وتهجير سكانهما.
وأضاف التقرير أنه وبمتابعة البحث التقصي وجمع املعلومات عن "األرناؤوط" ،حصل فريق
التقصي ىلع صور وفيديوهات أخرى تؤكد مشاركة "أرناؤوط" يف عمليات االقتحام والقصف
التي استهدفت مخيم "اليرموك" من قبل قوات النظام وامليليشيات الفلسطينية املوالية له،
حيث حصل الفريق ىلع اثنين من الفيديوهات يؤكدان مشاركة "أرناؤوط" يف العمليات
العسكرية كقائد إلحدى املجموعات يف الجناح العسكري حركة فلسطين حرة ،حيث يظهر
"األرناؤوط" إلى جانب "موفق الدواه" الذي يقود أيضًا مجموعة أخرى خالل التحضير إلحدى
عمليات االقتحام للمخيم ،كما يسمع صوت يؤكد تواجد وانضمام "محمود األرناؤوط" يف أحد
الفيديوهات التي حصل عليها فريق التقصي والتي يظهر فيها "الدواه" أيضًا ،باإلضافة إلى
مجموعة من الصور لـ"أرناؤوط" مع مجموعته املقاتلة التابعة للجناح العسكري مليليشيا

"فلسطين حرة" ،والتي تضم يف صفوفها مقاتلين فلسطينيين يقاتلون إلى جانب قوات
النظام السوري.
باالنتقال إلى األردن ناشد مهجر فلسطيني من سورية األونروا واملؤسسات اإلغاثية تقديم يد
العون واملساعدة لوقف تدهور وضعه ،املهدد بالتشرد والسجن بسبب تراكم الديون.

وقال الالجئ الفلسطيني البالغ من العمر  63عامًا يف رسالة وصلت ملجموعة العمل إنه يشكو
من مرض الضغط والسكري وغيره ،مضيفًا أنه بسبب مرضه وعدم استطاعته ىلع العمل تراكم
عليه الديون منذ  5أشهر ،وهو مهدد بالتشرد لعدم دفع إيجار املنزل ،وبالسجن لتراكم الديون.
كما طالب األونروا بصرف مساعداتها املالية املخصصة لجائحة كورونا ،ليتمكن من تأمين
الحاجات األساسية ألطفاله ،وسداد بعضًا من ديونه املتراكمة ،وابعاد شبح السجن والتشرد
عن عائلته.

يف سياق مختلف قال مسؤول ملف التربية والتعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" إن
نسبة النجاح العامة للطلبة الفلسطينيين يف التعليم األساسي (التاسع) للعام الدراسي 2019
 ،2020 -بلغت .%90.50

وأضاف أن  87طالب وطالبة من الالجئين الفلسطينيين حصلوا ىلع مجموع عالمات فوق
 ، 3100/3000مشيرًا إلى أن إحدى عشر مدرسة من مدارس وكالة األونروا يف سورية حصلت
ىلع نسبة الشرف .100%100
وكان العديد من الالجئين الفلسطينيين يف سورية ،برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل
نجاحات حققوها يف مجاالت التعلم والتعليم ،بالرغم من األوضاع الكارثية يف سورية بسبب
اندالع الحرب فيها.

يف ملف الهجرة نشرت خلية اإلنقاذ واملتابعة  m.r.c /عبر صفحتها ىلع موع التواصل
االجتماعي (لفيس) صورًا لقارب يقل عدد من املهاجرين غير النظاميين تم اعتراضه من قبل
خفر السواحل اليوناني وسط البحر ،حيث تم إعادته إلى املياه اإلقليمية التركية ،يف حين
رفض خفر السواحل التركي استقبال القارب.

ووفقًا لخلية اإلنقاذ أن القارب واملهاجرين ال يزالون يف عرض البحر منذ الساعة الخامسة من
صباح اليوم السبت ،ولم يتم تقديم املساعدة والعون لهم ،وإنما تركوا ملصيرهم املجهول،
بسبب ذاك الخالف.

