
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3027العدد 

27-10-2020 
 

 " فلسطينيًا من أبناء مخيم الرمل مغيبون قسريًا بالسجون السورية 83"

 التضييق األمني واالعتقاالت يزيدان مأساة الفلسطينيين جنوب دمشق •
 2013لجمل" تناشد الكشف عن مصير ثالثة من أفردها اعتقلوا عام عائلة "ا •
 تسجيل إصابة بكورونا بين طالب مدرسة عكا يف مخيم النيرب  •
 أطفال من أبناء مخيم النيرب يحصلون ىلع الحزام األسود يف الكاراتيه  10 •



 

 آخر التطورات

( أن  سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  ملجموعة  املوثقة  االحصائيات  الجئًا  83تشير   )

فلسطينيًا من أبناء مخيم الرمل يف الالذقية بينهم شباب ونساء وأطفال ومسنين مغيبون  

 قسريًا يف سجون النظام السوري.

 

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء املعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي  

املعلو بعض  باستثناء  املعتقلين شبه مستحيلة،  مصائر  معرفة  من  من  يجعل  الواردة  مات 

 املفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

بيت    –يف سياق غير بعيد اشتكى الالجئون الفلسطينيون يف بلدات جنوب دمشق )يلدا  

السورية    - ببيال    – سحم   األمنية  األجهزة  تفرضه  الذي  األمني  التضييق  من  مقداد(  سيدي 

الفي بين  التي تشنها  االعتقاالت  والسوريين  وحمالت  الفلسطينيين  تطال  والتي  واألخرى  نة 

 ىلع حد سواء.   



 

 

موافقة   ويستلزم  بشروط،  إال  البقعة  تلك  من  الخروج  من  الفلسطيني  الالجئ  يمنع  حيث 

األجهزة األمنية بعد تقديم أوراق وشهادة حسن سلوك من قبل موالين للنظام يف املنطقة،  

 املوجودة يف العاصمة دمشق.   بما فيهم طلبة الجامعات واملعاهد واملدارس

آالف الجئ فلسطيني جنوب دمشق    5بعيدا عن الوضع األمني، يعيش جنوب دمشق أكثر من  

 أوضاعًا إنسانية صعبة يف ظل ارتفاع إيجار املنازل وضعف املوارد املالية. 

أجل   من  العمل  مجموعة  عبر  الجمل  عائلة  ناشدت  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ملف  يف 

أفراد  فلسطيني مصير  بمعرفة  املساعدة  سورية  يف  والناشطين  الجهات  جميع  سورية  ي 

 عند حاجز سبينة يف ريف دمشق. 2013-8-29عائلتها الذين تم اعتقالهم بتاريخ 



 

 

الهوية   تحمل  ال  "الجمل"  عائلة  أن  يذكر  اليوم،  حتى  عنهم  معلومات  أية  ترد  لم  فيما 

 الضفة الغربية يف فلسطين. لفلسطينية السورية وذلك كون األب من مواليد 

باالنتقال إلى الشمال السوري كشف مراسل مجموعة العمل عن، إصابة أحد طالب الشهادة  

اإلعدادية يف مدرسة عكا يف مخيم النيرب بحلب بفايروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحة  

الب  طبية يف مركز هدى شعراوي بحلب وهو مركز تم تخصيصه إلجراء املسحات املجانية لط

 وتالميذ مدارس األونروا. 

التربية بالتعاون مع   وأوضح مراسل مجموعة العمل أن غدارة املدرسة وبناء ىلع قرار وزارة 

يومًا، وإغالق الشعبة الصفية التي ظهرت    15مديرية الصحة تم حجر الطالب يف منزله لفترة  

 فيها اإلصابات ملدة خمسة أيام وإجراء مسحات للطالب املخالطين". 

 



 

حصل  إ ذلك  لالجئين    10لى  النيرب  مخيم  يف  الفلسطينية  الشبيبة  نادي  من  أطفال 

الكاراتيه،    22الفلسطينيين بحلب يوم   تشرين األول/ أكتوبر الجاري، ىلع الحزام األسود يف 

 بعد اجتيازهم االختبارات املقررة لهم.  

 

الظروف  ورغم  املخيم  أطفال  من  العديد  أن  العمل  مجموعة  ملراسل  املعيشية    ووفقًا 

واالقتصادية القاسية يتجهون مللئ أوقات فراغهم والتنفيس عن أنفسهم وتفريغ طاقاتهم  

 من خالل االنتساب للنوادي الرياضية، حيث يطمحون إلى تنمية مهاراتهم وتمثيل بالدهم. 


