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 استياء يف مخيم جرمانا من ضعف إجراءات الوقاية من كورونا    

 مسن فلسطيني يبني حياته الجديدة يف مخيم حندرات   •
 الحرب يف سورية تفرق وتشتت شمل العائالت الفلسطينية   •
مجموعة العمل: وثقنا اعتقال العديد من منتسبي جيش التحرير الفلسطيني من قبل طريف  •

 األزمة يف سورية 
 سنوات  7األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عماد بالل" منذ  •



 

 آخر التطورات

من    سادت بريف دمشق  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  أهالي  بين  االستياء  من  حالة 

 ضعف إجراءات الوقاية املتخذة من جائحة كورونا يف املخيم واملدارس. 

النظافة   بموضوع  مهمة  خطوات  تتخذ  لم  املدارس  إن  العمل  ملجموعة  ناشطون  وقال 

رس تجمع األهالي أمام أبواب املدارس  والتعقيم للطالب، يف حين اشتكى عدد من مدراء املدا

خروج   يف  وصعوبات  إعاقة  تجمعهم  كما شكل  كورونا،  من  التباعد خوفًا  إجراء  اتخاذ  دون 

 ودخول الطالب من املدارس.

 

إجراءاتها   وتشديد  املدراس  مع  التواصل  بضرورة  املخيم  يف  املعنيين  الناشطون  وطالب 

املدراس وعدم تجمع األهالي ملنع انتشار فيروس  الوقائية وتنظيم خروج ودخول الطالب من  

 كورونا يف املخيم. 

بعد    " ملحم  "معروف  الفلسطيني  الالجئ  استطاع  أخرى  جهة  التهجير    4من  من  سنوات 

 والنزوح من مخيم عين التل )حندرات( يف حلب، العودة إلى مخيمه وبناء حياته من جديد.   



 

نهبه جراء الحرب يف سورية أصر بكل عزيمة ىلع  ملحم الذي أصيب منزله بأضراٍر كبيرة وتم  

أصابته   التي  الدماغية  الجلطة  لم تقف  أصابه، يف حين  الذي  الخراب  وإصالحه من  ترميمه 

 خالل العمل حائاًل من استمراره بالعمل.   

 

ملحم أستطيع    :يقول  إال  األطباء  توقع  والتي  أصابتني  التي  الدماغية  الجلطة  من  "تعافيت 

خرى بسببها، إال أنني اليوم بصحة جيدة وأتابع إصالح منزلي فقد قمت بزراعة  املشي مرة أ

حديقٍة مواجهًا خطر مخلفات الحرب من املتفجرات، وأقوم اآلن بزراعة الفواكه والخضروات  

 يف هذه الحديقة إلعالة أسرتي، أريد أن أقدم ما لدي وإنني أؤمن باملستقبل".  

العائالت الفلسطينية إلى املخيم وتعود الحياة إلى ما  تمنى الحاج معروف أن تعود جميع  

 كانت من قبل، كما طالب وكالة األونروا بفتح مدرستها مرًة أخرى يف املخيم.  

يف سياق غير بعيد أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن الحرب يف  

فلم   سورية،  يف  الالجئة  الفلسطينية  األسر  معظم  شمل  فرقت  أسرة  سورية  تسلم  تكد 



 

فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها ىلع دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل  

 املدن والبلدات السورية. 

 

حيث تشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا  

نيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا  والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وأملا

 وفرنسا باإلضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول. 

( أكثر من  أن  إلى  األخيرة  األونروا  وكالة  إحصاءات  ألف الجئ فلسطيني خرج من  120وتشير   )

 سوريا بسبب اندالع الحرب فيها. 

التوثيقي الذي  من جانبها أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي   سورية يف تقريرها 

يوم   العديد من    14أصدرته  اعتقال  توثيق  أنها استطاعت  الجاري  الشهر  أيلول/ سبتمبر من 

منتسبي جيش التحرير الفلسطيني من قبل طريف األزمة يف سورية خالل سنوات الحرب  

 املتواصلة.  

 



 

 

وأشار التقرير إلى أن قسم الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل وثق حاالت اعتقال تمت ىلع  

الحواجز من قبل النظام السوري، كما يف حالة محمد أحمد محمود شطارة الذي اعتقل من  

قبل األمن السوري عند أحد حواجز مدينة حماة، بالرغم من حمله إلجازة رسمية من الجيش، أو  

الثكن داخل  اللذين  من  الزين  ومحمد  الخطيب  فادي  املجندين  حالة  يف  كما  العسكرية  ات 

 اعتقال من مركز التدريب العام لجيش التحرير الفلسطيني يف ناحية مصياف بمدينة حماة.  

السورية   املعارضة  قبل  من  ومجندين  ضباط  واعتقال  أسر  رصد  تم  أنه  إلى  التقرير  وأوضح 

يش السوري النظامي، تم اإلفراج عن بعضهم، حيث أعلن  املسلحة أثناء القتال إلى جانب الج

ماجد   "مفيد  الخطيب"،  زياد  "أحمد  عناصر:  ستة  استعادة  عن  الفلسطيني  التحرير  جيش 

قدورة"، "أحمد صبري شعبان"، "محمود عدنان قبيلة"، "عبد اللطيف محمود سعيد"، و"محمد  

الغوطة الشرقية، وأضاف جيش  محمود موسى"، كانوا مختطفين لدى جيش اإلسالم يف دوما ب

التحرير أن استعادة عناصره املختطفين كانت يف إطار االتفاق الذي أبرمته الحكومة السورية  

 يف منطقة دوما القاضي بتحرير كامل املختطفين. 



 

الالجئ   اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ملف  يف 

التوالي، حيث اعتقلته املخابرات  الفلسطيني "عماد محمد أح السابع ىلع  مد بالل" للعام 

بتاريخ   الكاشف  حي  يف  منزله  من  سورية  جنوب  بدرعا  جانب    2003/  7/  23الجوية  إلى 

مواليد   من  وهو  تذكر،  أسباب  دون  اعتقلوا  الذين  املنطقة  أبناء  من  دمشق   1976العشرات 

 السيدة زينب، من سكان مخيم النازحين بدرعا. 

 

ا ووثق فريد الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة  هذ

 ( معتقل فلسطيني يف سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال. 1797تحرير الخبر بيانات )


