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 2433: العدد

 سنوات 8األمن السوري يفرج عن الفلسطيني محمد فتح حمودة بعد اعتقال دام  •

 خطيب مسجد الصحابي زاهر في مخيم الحسينيةالنظام يواصل اعتقال أمام و •

 الحرب ترسم خارطة لجوء جديدة للفلسطينيين شمال سوريا •

 مجموعة العمل تطلق "مجموعة فلسطينيي سورية | ليبيا عبر تطبيق "واتساب" •

•  

03-07-2019 

 "2011( عنصراً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني منذ عام 17مجموعة العمل: وثقنا اعتقال وفقدان )"



 

 آخر التطورات

( 17أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق بيانات )
عنصرًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني اعتقلوا وفقدوا منذ بداية األحداث في سورية عام 

2011 . 

لفلسطيني من قبل وأشارت مجموعة العمل إلى أنه تم اعتقال العديد من منتسبي جيش التحرير ا
طرفي األزمة في سورية خالل سنوات الحرب المتواصلة. ووثق قسم الرصد والتوثيق في مجموعة 
العمل حاالت اعتقال تمت على الحواجز من قبل النظام السوري، أو من داخل الثكنات العسكرية 

 التابعة لجيش التحرير الفلسطيني. 

 
ال ضباط ومجندين من قبل المعارضة السورية وأوضحت مجموعة العمل أنها رصدت أسر واعتق

المسلحة أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي، فيما تم االفراج عن عدد من عناصره 
كانوا مختطفين لدى جيش اإلسالم في دوما بالغوطة الشرقية في اطار االتفاق الذي أبرمته 

 المختطفين.الحكومة السورية في منطقة دوما القاضي بتحرير كامل 

في سياق غير بعيد أفرج األمن السوري يوم االثنين الماضي عن الالجئ الفلسطيني، محمد فتح 
حمودة من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، الذي اعتقل على يد قوات النظام السوري يوم 

، علمًا أن محمد كان معتقاًل في القسم األحمر بسجن صيدنايا بدمشق، ومن ثم 17/8/2011
 ُرحل إلى سجن السويداء المركزي. 



 

هذا وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد 
( الجئًا، فيما بلغ عدد الالجئين 1758المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو )

 ص.( أشخا606الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية )

 
من جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني معد عدنان الخطيب 

، علمًا أن 2012 /12 /1من أبناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق منذ 
الخطيب كان من طالب معهد الفتح االسالمي وهو أمام وخطيب مسجد ازاهر في مخيم 

 الحسينية.

ى أن عدد المعتقلين من أبناء مخيم الحسينية في المعتقالت السورية منذ بداية األحداث يشار إل
الجئًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل  35في سورية يبلغ حوالي 

 فلسطينيي سورية.

 إلى ذلك يعيش الالجئون الفلسطينيون المهجرون إلى الشمال السوري حالة من عدم االستقرار
واألمان، حيث أجبر قسم كبير منهم على اإلقامة في مخيمات أعدت خصيصًا الستقبالهم 
وخاصة أولئك الذين هجروا بموجب تفاهمات بين أطراف الصراع في البالد، في حين توزعت 
عائالت في مناطقة متفرقة في مدن وبلدات وقرى الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل 

 المعارضة المسلحة.

تشير االحصائيات الموثقة لهيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية العاملة في الشمال  فيما
عائلة فلسطينية تقيم في ثالث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة  1488السوري إلى وجود 



 

إدلب وريفها ومنطقة عفرين )غصن الزيتون( وريف حلب الشمالي )درع الفرات(، حيث تضم 
 د األكبر من الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري. منطقة إدلب العد

معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري،  وتتواصلهذا 
 حيث تشكو من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات األساسية والمعيشية.

 
فلسطينيي سورية، اليوم، مجموع فلسطينيي سورية | مجموعة العمل من أجل  جانبها أطلقتمن 

ليبيا، عبر تطبيق "الواتساب" لتعزيز التواصل بين المجموعة والالجئين الفلسطينيين السوريين 
 المتواجدين في ليبيا.

ووفقًا للمجموعة فإن المجموعة مخصصة لنشر أخبار فلسطينيي سورية وتسليط الضوء على 
 . وال ُتمارس أي دور إغاثي.أوضاعهم داخل وخارج سورية

حيث سيقوم مشرفو المجموعة بنشر أهم األخبار والتقارير بشكل يومي ضمن معايير مدروسة 
 من حيث مضمون المنشورات وعددها وساعات النشر.

يشار أن مجموعة فلسطينيي سورية | ليبيا" هي إحدى المجموعات التخصصية التي أطلقتها 
النمسا  –هولندا  –ألمانيا  –اليونان  –تركيا  -األردن  –المجموعة بعدد من البلدان منها لبنان 

 والسودان. –تايالند  –مصر  –بريطانيا  –السويد –


