
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1913العدد: 
29-01-2018 

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

 في مخيم اليرموك وإصابة عنصر من مجموعة موالية للنظام اشتباكات •

 داعش جنوب دمشق يجلد أحد عناصره بتهمة الزنا ويعتقل آخر بتهمة التهريب •

 "تحذير من عمليات نصب تستهدف أهالي المعتقلين في سورية"



 

 آخر التطورات

حذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري من تعرضهم 
الوسطاء منهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها 

 المعتقل في األفرع األمنية السورية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف الناشطون أن عددًا ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم حسابات على مواقع التواصل 
هالي المعتقلين مدعيًا االجتماعي، ومنها صاحب الحساب "سيد محمد" ألنه نصاب يقوم بابتزاز أ 

أنه معتقل سابق، ثم يطلب المال لقاء معلومات أو لقاء خدمات تساعد األهل في موضوع االفراج 
 عن معتقلهم.

 
وبحسب الناشطين، "أن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وخوفهم على 

جدًا للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة 
( 20000( دوالر أمريكي، وقد تصل إلى )2000وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من )

 دوالر بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".

وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون، أهالي المعتقلين الحذر عند كتابة أي معلومة تخص المعتقل 
التواصل االجتماعي، ويفضل عدم كتابة أي معلومات تزيد عن االسم والمواليد وتاريخ في شبكات 

 االعتقال.

ونوه الموقع إلى ضرورة التدقيق في صحة المعلومات التي يخبركم بها سواء الخاصة بالمعتقل أو 
 بظروف اعتقاله والمواضيع القانونية المتصلة بذلك، وجعل خصوصية حساباتكم لألصدقاء فقط،
وعدم قبول إضافة من ال تعرفونه حقيقة أو تثقون به إلى حساباتكم على شبكات التواصل 

 االجتماعي.



 

 1960وفي السياق يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "يحيى أحمد الباش" من مواليد 
ى جهة واقتادوه إل 2012 -10 -05أعوام على التوالي، حيث اعتقله النظام السوري يوم  6منذ 

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

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

( معتقاًل فلسطينيًا في 1652ين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )المعتقل
 ( معتقالت.105سجون النظام السوري منهم أكثر من )

باالنتقال إلى جنوب دمشق أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر جنوب العاصمة 
رة" الموالية للنظام السوري ومجموعات من دمشق، وقوع اشتباكات بين مجموعة "حركة فلسطين ح

 تنظيم الدولة داعش على قاطع الشهداء في المخيم.

وقالت "حركة فلسطين الحرة" إن أحد مقاتليها ويدعى "أحمد فوزي دواه "أبو رامي" أصيب أثناء 
 محاولة التنظيم القيام بعملية تسلل إلى قاطع الشهداء على شارع فلسطين.

 
ت مصادر محلية جنوب دمشق أن تنظيم "داعش" جلد أحد عناصره ويدعى في غضون ذلك قال

( جلدة بتهمة الزنا، وذلك عقب خروج المصلين من أحد مساجد المنطقة، كما داهم 100معاوية )
المكتب األمني للتنظيم منزل أحد قاطني حي الحجر األسود والمدعو "زاهي"، واعتقله بتهمة تهريب 

 لى خارج المنطقة مقابل مبالغ مالية.األشخاص من جنوب دمشق إ



 

وكان التنظيم قد شّن حملة اعتقاالت طالت عشرات المدنيين من أبناء مخيم اليرموك والحجر 
 األسود، بتهمة مخالفة القوانين أو التعاون مع مجموعات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام.

 

 2018يناير  - كانون الثاني 28فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3642) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1652) •
 إناث.

مخّيم اليرموك القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1654يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1390انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1230)

( يومًا، ودمار أكثر 489ت لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرا •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6) وفي مصر


