
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلفراج عن الفلسطيني "عيسى أبو زيد" ضمن اتفاق الفوعة •

 من عمرها  70األمن السوري يعتقل مسنة فلسطينية في الـ •

 الهيئة الوطنية للمعتقلين: المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ آالف المعتقلين في السجون السورية •

 إصابة ضابطين في جيش التحرير الفلسطيني جنوب سورية •

دبور: يطالب اللجان الشعبية تنظيم قوائم بأسماء العائالت الفلسطينية المهجرة في لبنان الراغبة بالعودة إلى  •

 سورية

 2085 العدد:
20-08-2018 

 "معتقالً فلسطينياً سيشملهم اتفاق "كفريا الفوعة" في سورية 23"



 

 ات آخر التطور 

تداولت صفحات للمعارضة السورية وأخرى مهتمة بقضايا المعتقلين على مواقع التواصل 
( معتقاًل في السجون السورية سيشملهم اتفاق "كفريا الفوعة" 1500االجتماعي، قوائم بأسماء )

 المبرم بين النظام السوري واإليراني من جهة و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى.

 
( الجئًا فلسطينيًا من بينهم عدد من النساء وهم من مناطق 23المرفقة إلى أسماء )وتشير القوائم 

 ومخيمات عدة في سورية، وسيتم اإلفراج عنهم ضمن االتفاق المبرم وهم:

"بدر محمد قاعود"، و"يزيد السيد بن محمد سعيد"، "أمجد علي أبو وراد"، "معاوية حسان رجا"، 
بنيان"، "تمام وائل سالمة"، "أحمد موفق المدني" وهم من أبناء  "محمود وليد رحمة"، "أحمد محمد

 والشاب "اسماعيل لطفي حمد"، و"أسامة عبد القادر خزاعي" من مخيم جرمانا". ،مخيم اليرموك

و"علي عبد السالم عبد هللا"، و"خالد عبد السالم عبد هللا" من أبناء مخيم الحسينية، و"إياد موسى 
نبيل حسين حسين" من مخيم خان الشيح، و"مؤيد دياب الحسين" من يوسف" من السبينة، و"

 منطقة قبر السيدة زينب. 

و"أحمد محمد سعود"، والالجئة "آسيا ابراهيم القيم" وهما من دمشق، و"زياد رافع أبو شلة" من 
 أبناء خربة الشياب بريف دمشق، والالجئة "منى نايف نصار" من منطقة جوبر بدمشق. 

عائدين في حمص الشاب "معتز عزام درويش"، و"محمود عامر عزام درويش"، ومن مخيم ال
 .و"خالد محمود رزق"، إضافة إلى الالجئ "فهد حميد خليل" الذي لم يشار إلى مكان سكنه

وقالت مصادر إعالمية أن االتفاق دخل حّيز التنفيذ وتم إخالء عناصر المجموعات الموالية 
شمال سورية، وأطلق النظام من جانبه الدفعة  كفريا""الفوعة" و" للنظام السوري وذويهم من بلدتي



 

األولى من المعتقلين ووصلوا إلى مدينة إدلب، ومن بينهم الالجئ الفلسطيني "عيسى يحيى أبو 
 زيد" من أبناء مخيم اليرموك.

 
وبحسب عدد من الناشطين، ظهر أبو زيد في شريط مصور يوم أمس عبر قناة أورينت في حالة 

وخوف، بعد إطالق سراحه في مدينة إدلب شمال سورية، مع دفعة من المفرج عنهم ضمن  رعب
 االتفاق، وهو يقول أنه من منطقة القنيطرة وقد اعتقل في التضامن.

وكان أبو زيد قد تعرض للضرب والتعذيب على يد مجموعات "شارع نسرين" الموالية للنظام 
وذلك بعد اتهامه بأنه من عناصر "داعش"، حيث السوري وعدد من أهالي الحّي جنوب دمشق، 

 تم اعتقاله من مخيم اليرموك ونقل إلى حّي التضامن، بعد دخول جيش النظام للمخيم.

بالمئة من المعتقلين هم ممن اعتقلهم النظام خالل الثالثة أشهر  80الجدير ذكره أن أكثر من 
و أكثر، مع اإلشارة إلى أن النظام يواصل بالمثة منهم ممن اعتقلوا قبل سنة أ 10الماضية وقرابة 
 ( الجئًا فلسطينيًا في سجونه.1681إخفاء أكثر من )

( عامًا منذ ثمانية أيام، بحجة 70وفي السياق، اعتقلت قوات األمن السوري مسنة فلسطينية )
 انتماء ولدها للمجموعات المسلحة التي كانت في مخيم اليرموك.

كتم مجموعة العمل عن ذكر اسمها أن عناصر األمن السوري قاموا ووفقًا لذوي المسنة التي تت
بمداهمة مكان إقامتها واقتيادها إلى مكان مجهول، منوهين إلى أن الالجئة المسنة يناهز عمرها 

 عن السبعة عقود وهي تعاني من مرض مزمن وال تقوى على الحركة.

أجل فلسطينيي سورية، أن  من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من
( الجئة فلسطينية قضين إثر الحرب في سورية، فيما 485المجموعة وّثقت معلومات أكثر من )

 ( نساء.106وصل عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري إلى )



 

نظمات من جانب آخر، طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، المجتمع الدولي والم
الحقوقية والمدنية والنشطاء بالعمل إلنقاذ عشرات آالف الشباب والنساء والرجال والشيوخ 
واألطفال المعتقلين في سجون النظام السوري، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق 

 اإلنسانية األساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه األرض.

قية تؤكد على أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في وأوضحت أن التقارير الحقو 
تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه األعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إلى 
غير ذلك من أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات اإلعدام 

 والتصفية خارج نطاق القانون.

وفي موضوع آخر، أصيب كل من العميد "شريف كايد" والعميد "بالل قاسم محمد" من مرتبات 
جيش التحرير الفلسطيني إثر تعرضهم لكمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" في ريف السويداء 

 جنوب سورية.

من الشهر الجاري، قضى  16وقالت مصادر مقربة من جيش التحرير أن الكمين الذي وقع في 
خالله ثالثة من عناصر الجيش وهم "حسين علي محمد"، "نضال سعيد عودة" و"محمد عبدهللا 

 يوسف".

 
الجدير ذكره ان مجموعات من جيش التحرير الفلسطيني تشارك في القتال إلى جانب قوات 

( 256ي ضد المعارضة المسلحة في عدة مواقع داخل سورية، مما أسفرعن مقتل )النظام السور 
 عنصرًا من مرتبات جيش التحرير بحسب احصائيات مجموعة العمل.



 

إلى ذلك، طالب السفير الفلسطيني في لبنان "أشرف دبور" من اللجان الشعبية في المخيمات 
ت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان الفلسطينية بالعمل على تنظيم قوائم بأسماء العائال

الراغبة بالعودة إلى سورية، وتزويد السفارة بالكشوف حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى 
 الجهات اللبنانية.

ووفقًا للبيان الذي عممته السفارة الفلسطينية في لبنان أن عملها ينحسر داخل األراضي اللبنانية 
ئين الفلسطينيين الذين يوجد عليهم مخالفات مادية من ناحية حيث سيتم تسوية أوضاع الالج

تجديد اإلقامات أو الدخول خلسة إلى لبنان، دون أن يتطرق البيان إلى التنسيق مع الجانب 
 السوري.

يشار أن لبنان شهد في السنتين األخيرتين انخفاضًا ملحوظًا بأعداد الالجئين الفلسطينيين 
ا شعورهم بالضياع وعدم االحتضان القانوني والرسمي لهم وعدم السوريين، ألسباب عدة بينه

السماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية بصفة شرعية، وعجز الجمعيات اإلغاثية ووكالة 
الغوث )األونروا( عن تقديم كافة الخدمات اإلنسانية والحماية القانونية لالجئين ما دفع بعضهم 

 أو الهجرة منه وركوب قوارب الموت. لترك لبنان والعودة إلى سورية


