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العدد2100 :

"ناشطون :النظام السوري لم يفرج عن معتقلين فلسطينيين وردت أسماؤهم في قوائم اتفاق
كفريا الفوعة"
• األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال ثالثة فلسطينيين بينهم طفل منذ عام 2013
• استمرار أعمال السرقة من منازل مخيم اليرموك
• مرور ست سنوات على مجزرة حي الجاعونة في مخيم اليرموك

آخر التطورات
أكد ناشطون فلسطينيون أن النظام السوري لم يطلق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين على
الرغم من إدراج أسمائهم ضمن قوائم التبادل في اتفاق "كفريا الفوعة" األخير.
وقال ذوو المعتقلين الفلسطينيين أنهم وجهوا نداءات عديدة لألهالي والقائمين على صفقة التبادل
من أجل االطمئنان على مصير أبنائهم ،لكن لم يتلقوا أي إخطار بعدم رؤيتهم من قبل المفرج
عنهم بالصفقة أو من قبل األهالي في إدلب.
وتلقت مجموعة العمل عدد من األسماء التي تتحفظ عن ذكرها بناء على طلب عائالتهم ،مشيرة
أنهم يواجهون مصي اًر مجهوالً في سجون النظام إلى جانب أكثر من ( )1648معتقالً فلسطينياً
استطاعت المجموعة توثيقهم.

الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل نشرت أسماء  42معتقالً فلسطينياً وردت أسماؤهم في قوائم
التبادل ضمن اتفاق "كفريا الفوعة" المبرم بين النظام السوري واإليراني من جهة و"هيئة تحرير

الشام".
وفي السياق ،تواصل قوات األمن السوري اعتقال كل من الالجئ الفلسطيني "محمد عمر شبلي"
مواليد " ،1981/3/18عمر سامر شبلي" ،و "محمد عمر حناوي" مواليد  ،1985من أبناء مخيم
اليرموك وذلك بعد أن اعتقلهم عناصر حاجز الحسينية التابع لألجهزة األمنية السورية يوم  8أيار
 -مايو .2013

بدورها أشارت مجموعة العمل إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من أبناء مخيم
اليرموك في سجون النظام منذ بداية الصراع الدائر في سورية بلغ حتى لحظة تحرير الخبر
( )213معتقالً.
النور تسرق ما تبقى في
وفي سياق آخر ،أفاد ناشطون لمجموعة العمل أن مجموعات من عشيرة ّ
منازل مخيم اليرموك المنكوب ،على مرأى عناصر األمن السوري والمجموعات المسلحة الموالية

لها.
"النور" المعروفة في المنطقة بلباسها الخاص ،يتنقلون بين
أن مجموعات من ّ
وأكد شهود عيان ّ
المنازل الخالية من سكانها ويحملون معهم ما يجدون من أدوات وأجهزة إضافة إلى األواني
والمعادن التي تباع كالنحاس وغيرها.

وبث أحد أبناء المخيم شريطاً مصو اًر قال إنه لمجموعة من السارقين ،وهي تخرج من إحدى
ّ

تسن لمجموعة
حارات مخيم اليرموك ومحمّلة بأغراض تعود لألهالي المهجرة من المخيم ،ولم ي ّ
العمل التأكد من صحته.
يأتي ذلك بعد دخول عناصر الجيش النظامي لمخيم اليرموك ،وقيامه بعمليات نهب ممنهجة
لغالبية منازل المخيم في ظاهرة ما بات ُيعرف بالتعفيش ،إذ سرق عناصر النظام والمجموعات
الموالية األجهزة الكهربائية وأثاث المنازل والمعادن من النحاس واأللمنيوم وغيرها من محتويات
البيوت.

تمر السنة السادسة على ارتكاب مجزرة حي الجاعونة في مخيم اليرموك
في غضون ذلكّ ،
جنوب دمشق يوم  2آب  -أغسطس  2012التي راح ضحيتها أكثر من عشرين فلسطينياً،
غالبيتهم من الشباب وبينهم أطفال.

باإلضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى ،نتيجة سقوط قذيفتين هاون على المدنيين قبل
اإلفطار بحوالي ربع ساعة ،ما أدى إلى قضاء أكثر من  20شخصاً" .الضحايا هم :الطفالن

أنس طلوزي ،وإبراهيم طلوزي ،ويحيي عليان ،وفتحي عليان ،وعالء غنيم ،ومحمد عنبتاوي،
ورافع الرفاعي ،وعبد هللا الصالح ،ومحمد مشينش ،واحمد عريشة" ،محمد رافع علي الرفاعي"
( 27عاماً)" ،وائل عدنان عطية األحمد"" ،بهاء أيوب" ( 21عاماً)" ،محمود قناه"" ،عالء محمد
غنيم"" ،محسن وليد مشينش"" ،أسامة أكرم عريشة"" ،يحيى إسماعيل عليان"" ،خيرو أحمد

حميدة"" ،عماد صالح الدين قداح"" ،محمد عنبتاوي" ( 42سنة)" ،فتحي عليان"" ،عبد هللا
الصالح ( 13سنة).
الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت ( )3849ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين قضوا
من أماكن مختلفة في سورية ،بينهم ( )478الجئة.

