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 مخلفات الحرب تهدد حياة األهالي في أحياء درعا •

 دعوة للطلبة في مخيم اليرموك لتسجيل أسمائهم لتأمين وسائل نقل للمدارس •

 مؤسسة "شغف" توزع مساعداتها على العائالت الفلسطينية في جزيرة ساموس اليونانية •

 فلسطيني يخرج حياً من أقبية المخابرات السورية" سنوات.. 7"بعد 



 

 آخر التطورات 

  7أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ الفلسطيني "أحمد مصطفى خليل" بعد اعتقال دام 
 سنوات قضاها بين سجون األفرع السورية. 

ووصل خبر لعائلته أنه توفي في المعتقل،  2012وذكر مقربون من المفرج عنه أنه ُفقد منذ عام 
ن األمل بلقائه فهاجرت إلى تركيا واستقرت في مدينة اسطنبول، فيما اضطرت مما دفع العائلة لفقدا

 زوجته بعد سنة من اعتقاله للطالق منه وزواجها خارج البالد.

 
ووّجه خليل الذي يعاني من تدهور حالته الصحية والنفسية، نداء مناشدة للعثور على عائلته  

سنوات، ثم انتقل   6منطقة حلفايا شمال سورية وعاش فيها والمساعدة في لقائها، وهو من مواليد 
 إلى مدينة حماة وسكن بالقرب من الملعب البلدي.

من جانبهم أطلق ناشطون فلسطينيون وسوريون حملة إعالمية على مواقع التواصل االجتماعي  
 سنوات.  7  تعبر عن تعاطفها وتضامنها مع خليل، ومحاولة البحث والوصول لعائلته التي فقدها منذ 

وأشار ناشطون إلى أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل ال تعود للمفرج عنه أحمد خليل، وهي  
 . 2009لفلسطيني من أبناء قطاع غزة قضى في قصف عام  

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم  
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير  



 

سطينيًا في  ( معتقاًل فل1768المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقالت. 108سجون النظام السوري منهم أكثر من )

في موضوع آخر، يشكو الالجئون الفلسطينيون وأهالي مدينة درعا جنوب سورية من وجود مخلفات 
 الحرب من ألغام ومتفجرات وأجسام مشبوهة في عدد من األحياء والشوارع.

ها، األمر الذي يهدد حياة األهالي وخاصة  ويعاني السكان من اإلهمال الحكومي والتقصير بإزالت
األطفال، وسجل قضاء عدد من األطفال من الالجئين الفلسطينيين والسوريين وكان آخرهم الطفل  
"يامن مسالمة" حيث قضى يوم أمس بانفجار لغم في حّي المنشية، والطفل الفلسطيني "محمود 

غريب كان يلعب به في أحد شوارع   فادي الدربي" من أبناء مخيم درعا قضى عقب انفجار جسم
 شمال الخط بدرعا.

 
ُيذكر أن حوادث انفجار المخلفات المتفجرة مستمرة في مناطق سيطرة النظام جنوب سورية وشمالها،  

 وسط إهمال وتقصير الجهات والمؤسسات المسؤولة في المناطق المذكورة. 

الطالب  يم اليرموك "وليد الكردي"في جنوب دمشق، دعا مسؤول ملف التربية والتعليم لطالب مخ
المتواجدين في مخيم اليرموك، للمبادرة بتسجيل أسمائهم لتأمين وسائل نقل إلى مدارسهم خارج 

 المخيم. 



 

وحول موعد التسجيل قال الكردي "إن التسجيل في مدرسة الجرمق بشارع المدارس في المخيم،   
ن وكالة األونروا ستتولى نقل الطلبة بوسائط  ، مشيرًا أ10-06عند الساعة العاشرة من يوم األحد 

 نقل تابعة لها ريثما يتم ترميم مدرسة الطابغة.

ووّجه بضرورة التعاون بين األهالي والمؤسسات والهالل األحمر الفلسطيني إلبالغ الطالب وذلك 
 لصعوبة التواصل معهم. 

مدرسة، وكان  16من بينها منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك  32وتشير األونروا إلى تدمير 
 ( مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين.28مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية )

إلى ذلك، قال مراسل مجموعة العمل في اليونان، إن مؤسسة "شغف" من أبناء الداخل الفلسطيني  
بالستيكية على العائالت   وزعت مساعداتها من المواد الغذائية وحفاضات وحليب األطفال وأغطية

 طرد. 700الفلسطينية السورية والغزاوية في جزيرة ساموس اليونانية، وبلغ عدد الطرود الموزعة  

هذا ويعاني آالف الالجئين الفلسطينيين العالقين في الجزر اليونانية من ظروف معيشية غاية في  
ول األوربية في وجوههم، وحصرهم  القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الد 

 في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية الالزمة الستقبال الالجئين. 

 


