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ثالثة فلسطينيين يقضون تعذيباً في السجون السورية مما يرفع حصيلة ضحاياه إلى  531الجئاً

• عائلة فلسطينية تناشد لمعرفة مصير نجلها المفرج عنه بصفقة كفريا الفوعا
• تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية
• منح دراسيّة في الجامعات الجزائرية لطلبة فلسطين الالجئين في سوريا

ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "أنس عباس عوض" مواليد  0991من سكان شبعا تحت التعذيب في
سجون النظام السوري ،علما أن العوض اعتقل عام  1100من قبل عناصر حاجز النسيم التابع
للنظام السوري في منطقة جرمانا بريف دمشق.
كما قضى كل من الشقيقين الفلسطينيين "محمد فياض مصطفى" مواليد  ،0999و"نبيل فياض
مصطفى" مواليد  0991من سكان منطقة كفرسوسة بدمشق تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،حيث اعتقلهما عناصر السرية  102التابعة لألجهزة األمنية السورية عام .1102
من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن ارتفاع
حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى  220ضحية.

آخر التطورات
ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني " محمود وليد رحمة" من أبناء مخيم اليرموك بدمشق المعنيين
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بات مجهول عقب اإلفراج عنه
ضمن اتفاق "كفريا الفوعا" المبرم بين النظام السوري واإليراني من جهة و"هيئة تحرير الشام" من
جهة أخرى.

ووفقا لشقيق المفرج عنه أن شقيقه محمود توجه مع المفرج عنهم إلى مدينة إدلب ،إل أنه فضل
العودة إلى دمشق مع عدد من المعتقلين منذ عدة أيام إل أن أخباره انقطعت عنهم ول يوجد
معلومات عنه حتى اللحظة.
في غضون ذلك ليزال اآللف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من
سورية يعانون من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية ،بسبب ارتفاع تكاليف التجديد
من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.

حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر،
وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  211دولر أمريكي مع النتظار أو  911دولر أمريكي
خالل ثالثة أيام ،وغالبا ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.
فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب الزدحام
من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون
على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى  211دولر أمريكي.
الجدير بالذكر وثيقة السفر سارية المفعول هي شرط أساسي لحصول فلسطينيي سورية على
اإلقامات في معظم البلدان التي لجأ لها فلسطينيو سورية.
من جانبها كشفت دائرة التربية والتعليم العالي في " منظمة التحرير الفلسطينية" بدمشق ،عن
اسية مقدمة من الحكومة الجزائرية لطلبة فلسطين الالجئين في سوريا ،داعية
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