
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2142 العدد
15-09-2018 

 "السورية السجون في تعذيبا ً يقضي فلسطيني وناشط فنان"

 نجلها مصير عن الكشف تناشد التوبة عمر عمار الفلسطيني عائلة

 الدراسي الدوام بدء موعد عن تعلنان دنون خان مخيم في والحولة الخالصة مدرستي •

 زينب السيدة مخيم في العظام ألمراض مجاني طبي فحص حملة •

 2012 عام منذ" الباش يحيى" الفلسطيني اعتقال يواصل السوري النظام •



 

 ضحايا

 
 سابقا   بيسان فرقة ومغني قائد( رام أبو" )الرز أبو محمود ديب محمد" الفلسطيني الالجئ قضى

 أحد الرز أبو أن علما   السوري، النظام سجون في التعذيب تحت الفلسطينية فدا منظمة وعضو
 قبل من 3102 عام اعتقل األسود الحجر حي سكان ومن دمشق بريف الشيح خان مخيم أبناء

 .اليرموك مخيم من الخروج محاولته أثناء البطيخة حاجز عناصر

 حتى تمكن أنه سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أشار بدوره
 ومعتقالت سجون في التعذيب تحت قضوا األقل على فلسطينيا   الجئا  ( 555) توثيق من اللحظة
 .معتقالت( 015) بينهم معتقال   فلسطينيا   الجئا  ( 0565)و السوري، النظام

 آخر التطورات

 التدخل واإلنسانية الحقوقية المؤسسات ،"التوبة عمر عمار" الفلسطيني الالجئ عائلة ناشدت
 سنوات، ثالث من أكثر منذ به االتصال فقدان عقب مجهوال   بات الذي نجلها مصير لمعرفة

 خرج ولدها أن سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة أرسلتها رسالة عبر العائلة وأوضحت
 العائلة وأشارت أوروبا، إلى الهجرة ثم تركيا إلى الوصول بهدف أصدقائه برفقة 8/8/3105 يوم
 أي عنه تصل لم اللحظة وحتى الهوى، باب معبر إلى وصل أن بعد بولدها االتصال فقدت أنها

 .معلومات



 

 
 أصيب وأنه وجوده، مكان حول متضاربة روايات أخبروها نجلها أصدقاء أن عمار والدة وأضافت

، الدفنه مشفى دخل أنه لها قال من ومنهم الريحانية، مشفى إلى أثرها على أدخل صحية بوعكة
 لكنها الوالدة، مشفى دخل ولدها أن أخبرها وثالث بانطاكيا، الدولي مشفى إلى دخوله يؤكد وآخر

 أن يفيد طبي تقرير لها ارسلوا أنهم إال المشفى من طبية تقارير منهم وطلبت روايتهم تصدق لم
 السم مغاير وباسم مزور أنه لها تبين الطبي للتقرير األم قراءة وعند بدفنه، وقاموا توفي قد ولدها
 تعرض قد أنه من ولدها على الخوف نفسها في أثار مما صادقين، غير أنهم تأكدت وهنا ابنها،

 .أمريكي دوالر أالف 2 من أكثر معه يحمل كان أنه خاصة والسلب النهب او القتل أو للخطر

 يزال ما التي ولدها عن خبر أي تعرف أن تريد سنوات ثالث وبعد أنها تضيف المكلومة األم
 ال الذين البشر تجار المهربين هؤالء حقيقة تكشف أن وتريد الحياة، قيد على أنه يخبرها قلبها

 ولدها له تعرض الذي بالحادث تحقيق بفتح التركية السلطات تطالب أنها كما اهلل، يخافون
 . مصيره عن والكشف

 توثيق عن سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف جانبه من
 الجئة( 28) منهم سورية، في الحرب أحداث بدء منذ مفقودا   فلسطينيا   الجئا  ( 211)من أكثر

 لالجئين اليرموك مخيم أبناء من هم المفقودين نصف من أكثر أن المجموعة وذكرت فلسطينية،
 .دمشق العاصمة جنوب الفلسطينيين



 

 التواصل موقع عبر دنون خان مخيم في والحولة الخالصة مدرسة إدارة أعلنت آخر، سياق وفي
 عملية انهتا أن بعد وذلك الدراسية، بصفوفهم الطالب التحاق موعد عن( بوك الفيس) االجتماعي

 .المدرستين كلتا في والترميم الصيانة

 
 األول الصف من ذكور يلي كما أصبح الخالصة مدرسة دوام أن إلى المدرستين إدارة وأشارت
 الثانية الساعة ولغاية صباحا   السابعة الساعة من واالثنين األحد يومي ابتدائي الرابع للصف

 ولغاية ظهرا   عشر الثانية الساعة من الدوام فيبدأ والخميس واألربعاء الثالثاء أيام أما ظهرا، عشر
 مدرسة دوام عكس الحولة مدرسة دوام أن اإلدارة أوضحت فيما عصرا، والربع الرابعة الساعة

 .الخالصة

 تجليات انعكاس نتيجة عديدة ومشاكل عقبات واجهات سورية في التعليمية العملية أن يذكر
 في نقص إلى أدت والتي فيها، والتعليمية والمعيشية االقتصادية الحياة مفاصل كافة على الحرب
 .واألمان لألمن طلبا   سورية خارج إلى منهم كبير عدد وهجرة التعليمية الكوادر

 حملة زينب السيدة مخيم في" الجماهيري العمل هيئة" أمس يوم أقامت باالنتقال إلى ريف دمشق
 األطفال عند والمفاصل العظام وأمرض األطفال عند األقدام لتشوهات مجاني طبي كشف

 . والكبار



 

 خاللها تم ساعات 2 يقارب ما المعاينة واستمرت النسوي، والعمل الشهداء لعوائل دعما   وذلك
 تزويدهم وتم المرضى، منها يعاني التي المشكالت عن فيها كشف شخصا ، 51 من أكثر فحص

 المساعدة بتقديم الجمعية مساهمة مع المرضية الحاالت متابعة يتم أن على الطبية بالوصفات
 .الخاصة للحاالت

 
 الشعبية واللجان السوري الجيش عليه يسيطر الذي دمشق بريف زينب السيدة مخيم سكان ويعاني
 ضعف مع الفلسطينية، العائلة على المرهقة التكاليف من زادت اقتصادية أزمات من له، الموالية

 ضمن العمل أو خارجا   للسفر البعض دفع مما البطالة، وانتشار المالية والموارد اإلمكانيات
 .السوري للجيش الموالية الشعبية اللجان

 5 منذ 0651 مواليد من" الباش أحمد يحيى" الفلسطيني اعتقال السوري النظام يواصل ذلك، إلى
 غير جهة إلى واقتادوه 3103 -01 -15 يوم السوري النظام اعتقله حيث التوالي، على أعوام

 .اعتقاله مكان أو مصيره عن معلومات يرد لم اآلن وحتى معلومة،

 


