
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "فلسطينيا   1700االختفاء القسري، المعتقالت السورية تغيّب أكثر من "

 ماليزيا تستقبل عائلة فلسطينية سورية بعد احتجازها في مطارات عربية •

 توزيع سلل غذائية على العائالت الفلسطينية جنوب دمشق •
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 آخر التطورات

أغسطس من كل عام،  -آب  30في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري الذي ُيحتفل به في 
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن النظام السوري يخفي قسريًا أكثر من 

 ( معتقاًل فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.1700)

( ضحية من الالجئين 556( معتقاًل و)1693وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وّثق )
الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر 
مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى 

م تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام تخوف ذوي الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائه
 السوري.

 
فقد وّثقت سقوط  2017وبحسب التقرير السنوي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

( الجئًا قضوا تحت التعذيب في سجون 12منهم ) 2017( ضحايا فلسطينيين خالل عام 205)
دد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري ( ليرتفع ع1644النظام السوري من مجمل المعتقلين الـ )

( الجئًا فلسطينيًا بمقابل 28( ضحية، كما وثق التقرير اعتقال )475طوال األزمة السورية إلى )
 ( معتقاًل تم توقيفهم لفترات مختلفة. 25اإلفراج عن )

العلنية ويتعرض هؤالء لكافة أشكال التعذيب في األفرع األمنية السورية ومراكز االحتجاز السرية و 
دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جدًا قضى خاللها المئات من 

 المعتقلين.



 

 باإلفراجمطالبتها النظام السوري « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»من جانبها جددت 
جري داخل واإلفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما ي

 .«جريمة حرب بكل المقاييس»المعتقالت السورية للفلسطينيين 

وفي سياق آخر، رّحلت سلطنة عمان الالجئ الفلسطيني السوري "فهد عودة" وزوجته وأطفاله إلى 
ماليزيا بعد موافقة األخيرة استقبالهم، بعد أن تم ترحيله من الهند إلى األردن ثم إلى مطار مسقط 

 ه لعدة أيام.التي احتجزت في

وشهدت القضية تفاعاًل كبيرًا بين الناشطين في أوروبا والدول العربية، وقام أبناء الجالية 
الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في السلطنة بتأمين حاجيات العائلة الضرورية وتسهيل خروجهم 

 من المطار إلى ماليزيا.

 
للدراسة وتخرج من جامعاتها  2010م وكان فهد عودة قد خرج من سورية إلى الهند قبيل عا

وتزوج وأنجب ولدين وبنت، وبقي فيها ولم يعد إلى سورية بسبب أحداث الحرب إلى أن انتهت 
 مدة اإلقامة ولم يستطع تجديدها.

وبعد استخراجه جواز سفر فلسطيني لالستعمال الخارجي من السفارة الفلسطينية بسبب انتهاء مدة 
د تأكيد السفارة الفلسطينية له بأن األردن يستقبل حملة جوازات السلطة تم وثيقة سفره السورية، وبع

 ترحيله إليها.

علياء في العاصمة األردنية، احتجزه األمن األردني ومنعه من  الملكةوفور وصول العائلة لمطار 
دخول أراضيه وُعزل عن زوجته وأطفاله، وعرضوا على زوجته البقاء في األردن والدخول دون 

 جها وأطفالها، ألنها تحمل جوازًا أجنبيًا فرفضت.زو 



 

وبعد ساعات من احتجاز الشاب الفلسطيني، رّحلته السلطات األردنية إلى سلطنة ُعمان ألنها 
محطة عبوره من الهند لألردن، واحتجز في سلطنة عمان وحاولت ترحيله من جديد إلى الهند 

 لكن األخيرة رفضت استقباله.

 

 لجان عمل أهلي

العامة لالجئين في دمشق، سالت غذائية وصحية  لهيئةاعت وكالة الغوث "األونروا" بإشراف وز 
( عائلة فلسطينية سورية مهجرة من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق 700على قرابة )

 بيت سحم. -ببيال -يلدا

جة ارتفاع تكاليف وتواجه آالف األسر الفلسطينية النازحة عن مخيماتها ظروفًا معيشية قاسية، نتي
الحياة من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من جهة واستغالل بعض أصحاب 

 المنازل من جهة أخرى.

 


