
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2772العدد: 

27-05-2020 

 منظمة حقوقية: مخاوف من انتشار كورونا في السجون السورية •

 انتقادات ألنور عبد الهادي بسبب صور في مخيم اليرموك •

 وا برصاص قناص منذ بداية الحرب في سوريةفلسطينياً قض 312  •

 "النظام السوري يحرم عائالت المعتقلين فرحة العيد"



 

 آخر التطورات:

غابت مظاهر الفرح في عيد الفطر عن عائالت المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، 
ويفتقد آالف األطفال فرحة العيد بجوار آبائهم، كذلك الحال للزوجات وأمهات المعتقلين والمعتقالت  

 المغيبين قسريًا في سورية. 

تقول ابنة المعتقلة الفلسطينية المسنة "شمسه رشدان" التي لم تَر والدتها وأختها منذ يوم اعتقالهن  
أرجو من يعرف خبر عنهما أن يطمئن قلبي. هللا يفرح قلبي بس   رب فرجك. "يا 4/2013/ 23

 خبر عنك يا أمي" 

 
الالجئين الفلسطينيين وعدد من الالجئات الفلسطينيات  مجموعة العمل بدورها أشارت أن مئات 

سنوات وعدد من  6أطفال تحت سن  8طفاًل بينهم  48ممن لديهم عائالت، إضافة إلى نحو 
 األشقاء. 

أحد أبناء معتقل فلسطيني كتب على صفحته على "فيس بوك" "لم يعد العيد عيدًا منذ سنوات، 
عنه شيئًا، أنا وأختي نشتاق له ونشتاق للحظات فرح معه والدي المغيب في السجون ال نعلم 

 نتذكرها في العيد. 

في سياق متصل، أبدت منظمة نوفوتوزون الحقوقية مخاوفها من أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في  
خالءات سبيل من قبل محكمة اإلرهاب للمعتقلين  إالسجون السورية، مؤكدة األنباء عن وجود 

من الفيروس. وقالت المنظمة إن اإلخالءات تتزامن مع نداءات للمعتقلين في   المحالين إليها خوفاً 



 

  إطالقالسجون المدنية من أجل تقديم طلبات إخالء سبيل، ويقوم القضاة بالموافقة عليها فورًا ثم يتم  
 سراحهم.  

وتشير إلى أن السلطات السورية تحاول تقليص عدد المعتقلين في سجونها، ولم يتوفر لديها 
علومات إن كان هذا اإلجراء يطّبق في سجن صيدنايا ومراكز االحتجاز التابعة للفروع األمنية.  م

وطالبت المنظمة بزيارة فورية للجنة الدولية للصليب األحمر إلى كافة مراكز االحتجاز، وإجراء 
 الفحوصات الالزمة للمعتقلين، واتخاذ كافة التدابير الطبية والوقائية المناسبة. 

عيد آخر، أثارت صور نشرت على "فيس بوك" لمدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير  على ص
الفلسطينية بدمشق السفير "أنور عبد الهادي" انتقادات واسعة، وهو يوزع "العيدية" هدية العيد المالية 

 على أطفال مخيم اليرموك بطريقة اعتبرت مذلة وفيها إهانة لألطفال. 

 
يون استغرابهم بعد تداول الصور لما تحمله من تسويق غير مشروع، معتبرين  وأبدى ناشطون فلسطين

 ذلك انتهاكًا لكرامة األطفال وأبناء مخيم اليرموك الذين أنهكتهم الحرب.

وطالب الناشطون عبد الهادي والسفارة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على عودة األهالي  
 ن الفلسطينيين من سجون النظام السوري. لمخيم اليرموك وإطالق سراح المعتقلي 

ويعاني الالجئون في مخيم اليرموك من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات األساسية، كمادة الخبز 
والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصالت 

 لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات األولية. 



 

 

إلى ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين  
" ضحية، وأكد 312الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ" 

 فريق التوثيق أن عددًا كبيرًا منهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في إلى ذلك أو 
 ( ضحية. 4048سورية قد بلغ )

 


