
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2295  العدد

 أهالي تجمع حطين في منطقة برزة يشتكون من تفاقم أزماتهم االقتصادية •

 2018فلسطينياً سورياً خالل عام  16مجموعة العمل: وثقنا اعتقال  •

 سنوات 6األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "عدنان اللولو" منذ  •

 أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير في صيدا تعلن عن دورات مجانية للشباب •

 "جيش التحرير الفلسطيني يرفض تسريح مئات المجندين المنتهية خدمتهم"

15-02-2019 



 

 آخر التطورات 

يني عبر رسائل عديدة وصلت قال ناشطون وذوو عدد من عناصر جيش التحرير الفلسط
لمجموعة العمل، إن هيئة أركان جيش التحرير في سورية ترفض تسريح أبنائهم على الرغم من 

 انتهاء خدمتهم اإللزامية.

وأكد مقربون من الجيش أن مئات المجندين الفلسطينيين مضى على خدمتهم اإلجبارية أكثر من 
 .سريحهمسنوات، وما يزال الجيش يحتفظ بهم ويوقف ت 7

وقبل اندالع أحداث الحرب في سورية، كانت السلطات السورية تفرض على الالجئين 
، تأدية الخدمة بمدة تتراوح 18الـ الفلسطينيين االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني عند بلوغ سن 

حاولت قيادة الجيش االحتفاظ بعناصرها لسّد  2011من عام ونصف إلى عامين، ومنذ عام 
 تعدادها. النقص في

 
كما وأجبرت هيئة أركان جيش التحرير المجندين الفلسطينيين على حمل السالح، وإرسالهم إلى 
مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة المسلحة، 

صفيته، ومن يرفض األوامر يعتبر خائنًا وعمياًل لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم اعتقاله وت
 فيما هاجر آالف الشباب الفلسطينيين من سورية هربًا من التجنيد اإلجباري والمالحقة األمنية.

جيش التحرير الفلسطيني ( ضحية من مرتبات 276وكانت مجموعة العمل قد وثقت تفاصيل )
 قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية.



 

طين في منطقة برزة، من أزمات وأوضاع وفي شأن أخر، يشتكي المئات من أهالي تجمع ح
 إنسانية قاسية، جراء انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية على أوضاعهم المعيشية.

فيما حافظ التجمع على الحياد رغم قربه جغرافيًا من قلب األحداث واستطاع سكانه تجنب 
شعبية أمنية إال أن  االنخراط باألحداث الدائرة بسورية، رغم محاوالت البعض تشكيل لجان

 .األهالي رفضوا ذلك بشدة ومنعوا تسليح أي شخص

أصبح األمر أكثر خطورة في التجمع، حيث تعرض للقصف باإلضافة إلى  2013ومع بداية 
 أعمال القنص التي كانت تستهدف كل ما يتحرك.

 
مليات نتيجة كثرة سقوط القذائف وع 2013/ 3وبلغت ذروة األحداث في التجمع بداية شهر 

القنص باإلضافة للحصار الذي تعرض له، إضافة لدعوات اإلخالء من الطرفين، وبدأ أهالي 
، 4/2013تجمع حطين بالنزوح عنه شيئًا فشيئًا ليتم تهجير كل سكان التجمع بمنتصف شهر 

إال أن سكانه تمكنوا من العودة إليه الحقًا، وذلك بعد أن تم توقيع هدنة ما بين الجيش النظامي 
 والمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية في منطقة برزة البلد.

( الجئًا فلسطينيًا اعتقلوا 16إلى ذلك، كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )
( امرأة في مختلف المخيمات والمدن السورية، ولفتت 1( رجاًل و)15، بمعدل )2018خالل عام 

عتقاالت التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون في سورية خالل عام المجموعة إلى أن وتيرة اال
 .( نساء7( رجاًل و )21( الجئًا فيهم )28حيث اعتقل ) 2017انخفضت عن عام  2018



 

من أبناء  6، 2018الذين اعتقلوا عام  16فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن من بين المعتقلين 
الجئين لم يعرف مكان اقامتهم، وشخص من  3الشيح، من سكان مخيم خان  5مخيم اليرموك، و

 .مخيم العائدين حمص، وآخر من مخيم النيرب حلب

وفي السياق، يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "عدنان طلعت اللولو" مواليد 
سنوات، حيث تم اعتقاله عند حاجز البطيخة عند مدخل  6من سكان مخيم اليرموك منذ  1962

بعدما أشار عليه أحد الملثمين كان برفقة مجموعات النظام  2013-02-13مخيم يوم ال
 السوري.

وهو أب ووردت معلومات منذ عامين انه على قيد الحياة، لكن بعدها انقطعت األخبار عنه، 
ألربعة أطفال، وهو صاحب مكتب اللولو للسيارات عند منطقة مشحم عامر في شارع الثالثين 

 رموك.في مخيم الي

 
( 1728فيما بلغ إجمالي المعتقلين في السجون السورية بحسب احصائيات مجموعة العمل )

 ( مفقودًا.317باإلضافة إلى ) معتقاًل خالل سنوات األزمة السورية

في لبنان، أعلنت أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير في مدينة صيدا جنوب لبنان عن البدء بدورات 
سنة، ويشمل الشباب  24حتى  15دة مجاالت للشباب من عمر تدريبية مجانية في ع

 الفلسطينيين القادمين من سورية.



 

وتضم دورات التقوية في اللغة االنجليزية والمهارات الحياتية، التصوير والمونتاج، مبادئ الكهرباء 
والتمديدات المنزلية، مبادئ في التبريد والتكييف، مبادئ صيانة اجهزة الحاسب االلي، صيانة 

 اجهزة كهربائية والكترونية، صيانة هواتف، وصيانة المولدات الكهربائية والديزل.

أشارت األكاديمية أن المواصالت مؤمنة ومجانية داخل مدينة صيدا، وأن الحضور إلى مركز و 
االكاديمية يوم اإلثنين الساعة الثامنة والنصف صباحًا للطالب الذين اختاروا الدوام الصباحي 
لمباشرة الدوام الرسمي، والساعة الثالثة والنصف بعد الظهر للطالب الذين اختاروا الدوام 

 سائي، ويعتبر أول يوم دوام رسمي.الم

الجدير ذكره أن أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير في لبنان تقدم خدماتها ألبناء الشعب الفلسطيني 
 في مجال التعليم.


