
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2245  العدد

 النظام يواصل اعتقال عائلة فلسطينية منذ أكثر من خمس سنوات •

 اإلفراج عن "عدنان السيد" نائب مجموعة لواء القدس الموالية للنظام •

 ناشطون يحذرون أهالي مخيم اليرموك من وسطاء عقاريون •

 "شقيقان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في السجون السورية"

27-12-2018 



 

 آخر التطورات

، ومروان مصطفى 1986محي الدين مصطفى جودة مواليد قضى كل من الشقيقين الفلسطينيين 
 ة.تحت التعذيب في المعتقالت السوري 1977جودة مواليد 

يناير  - كانون الثاني 1وهما من سكان مخيم اليرموك بدمشق، علمًا أن مروان اعتقل يوم 
علي  -من قبل عناصر حاجز يلدا  2014مايو  - أيار 1، ومحي الدين اعتقل يوم 2013

 الوحش التابع لألجهزة األمنية السورية.

ينيي سورية عن ارتفاع من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسط
 ضحية. 565حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى 

 
هذا وعمد النظام السوري مؤخرًا إلى الكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجونه والذين 
قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية، وذلك بعدما كان السؤال عن مصيرهم ضربًا من 

ور الصعبة التي قد تودي بفاعلها إلى السجن أيضًا، وذلك عن طريق نشر أسماء الوفيات األم
 في الدوائر التابعة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.

فيما تؤكد شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية وجود رّضع في أحضان أمهاتهم من 
ألمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال الالجئين الفلسطينيين في األفرع ا

 إناث ال يعلم عن مصيرهم شيء. 108( الجئًا فلسطينيًا في السجون السورية منهم 1711)

كما وثقت مجموعة العمل اعتقال عائالت بأكملها من بينهم عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة 
هديل ”و 1964مواليد  (52” )رة محمد عمايري ماه“وهم:  2013-6 -16واحدة منذ تاريخ 



 

” وداد محمود عمايري ”و 1988مواليد ” أسيل محمود عمايري ”و 1987مواليد ” محمود عمايري 
 1981مواليد ” سهير محمد عمايري ”و 2000مواليد ” رزان محمود عمايري ”و 1990مواليد 

حمزة فراس “اله وأطف 1978” فراس وليد دسوقي”و 1979مواليد ” ميساء جمال ادريس”و
، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر  2012مواليد ” حال فراس دسوقي”و 2011مواليد ” دسوقي

 حاجز شارع نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري.

وفي سياق غير بعيد، أطلق األمن السوري سراح الالجئ الفلسطيني "عدنان السيد" نائب ما 
المجموعات العسكرية الموالية للنظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام  يسمى "لواء القدس" إحدى

 يومًا دون معرفة أسباب ذلك. 30قرابة 

 
وكان النظام السوري قد اعتقل في وقت سابق، الالجئ الفلسطيني "سامر رافع" قائد عمليات "لواء 

ذقية، وتهم فساد القدس" على خلفية اشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجز النظام في مدينة الال
 مالي وبيع أسلحة لتنظيم "داعش".

إلى ذلك، حّذر ناشطون أهالي مخيم اليرموك من استغالل ما وصفوهم "تجار األزمات والدم"، 
ومنطقة الجزيرة  15شارع الـ و  من بيع أمالكهم في مخيم اليرموك وخاصة مناطق شارع الثالثين

 لين حاجة األهالي وحالة اإلحباط الموجودة بينهم.في حّي الحجر األسود، بأسعار زهيدة، مستغ

وأشار الناشطون إلى أّن وسطاء عقاريون يتابعون عمليات شراء المنازل في المناطق المذكورة، 
 كونها محاذية لمشروع "باسيليا سيتي" الذي سيقام بالقرب منها.



 

مة حيث يسعون وكان محامون من أبناء مخيم اليرموك حذروا في وقت سابق من تجار األز 
إلنشاء شركات مقاوالت محدودة المسؤولية لشراء العقارات المهدومة بأثمان بخسه، ويروجوا 

 يوجد بنية تحتية". إشاعات "وجود مخطط تنظيمي"، أو "لن تعودوا لبيوتكم"، و"ال

 - نيسان 19وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية عسكرية شّنها النظام السوري والروسي يوم 
مدنيًا وعشرات  33استخدمت فيها جميع صنوف األسلحة، أدت إلى سقوط  2018ابريل 

 الجرحى، وألحقت دمارًا كبيرًا في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.

 


