
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3036العدد: 

05-11-2020 

 مقتل شاب بعد اعتراض حافلة ركاب في المزيريب  •

 فصيل معارض يعتقل عنصرين من "لواء القدس" بعفرين •

 ح شكوى من سوء معاملة معتمدي توزيع الخبز في مخيم خان الشي •

 استمرار ترحيل األنقاض من حّي الحجر األسود •

 

 طفالً فلسطينياً مغيباً قسرياً في سورية"   49"مجموعة العمل:  



 

 آخر التطورات:

طفاًل فلسطينيًا خالل أحداث الحرب في سورية    49يواصل النظام السوري وأجهزته األمنية اعتقال  
 ، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى مجموعة العمل.2020إلى عام  2011منذ عام 

عامًا، وهم في حالة إخفاء قسري   17حد ووقال فريق الرصد تتراوح أعمار األطفال بين العام الوا
 منذ اعتقالهم وال يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم. 

 
كما وثقت المجموعة ضحيتين من األطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت 

 عائالتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

من األطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من  صد إلى أن أعداد المعتقلين  ويشير فريق الر 
 العدد الموثق، نظرًا لتكتم النظام وإحجام االهالي عن التبليغ عن أطفالهم خوفًا من بطش النظام. 

ن  على صعيد آخر، قتلت مجموعة مسلحة مجهولة شابًا في بلدة المزيريب في الريف الغربي م 
محافظة درعا جنوب سورية، بعد إجباره على الترجل من حافلة ركاب اعترضتها المجموعة على  

 الطريق العام، ولم تتضح هوية الضحية وسلمت الجثة لمشفى منطقة طفس.

 مًا والمزيريب خصوصًا ارتفاع معدل االغتياالت التي تستهدف  و وتشهد مناطق جنوب سورية عم

ا أحد السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف  أبناء المنطقة، والتي وصفه
 خلفها مجهولة. 



 

إلى شمال سورية، اعتقلت مجموعة "فيلق الشام" التابعة لقوات الجيش الوطني المعارض، عنصرين  
من مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري خالل محاولتهما الهروب باتجاه تركيا ومنها إلى  

 أوروبا.

 
وقالت مصادر إعالمية معارضة للنظام إن كاًل من "أحمد فراج" و"بالل رافع" ألقي القبض عليهما  

 بمنطقة برج حيدر بعفرين، بعد أن دخال عبر طرق التهريب من منطقة نبل. 

الغربي من سوء معاملة وعدم إنصاف   الشيح بريف دمشق  أهالي مخيم خان  ذلك، اشتكى  إلى 
المحسوبيات في عملية   التقصي والمتابعة وجود  الخبز، وتبين لدى األهالي بعد  توزيع  معتمدي 

وأشار أهالي شارع السعيد في مخيم خان الشيح أنه لم يوزع الخبز منذ شهر في شارعهم،  ،  التوزيع
ا بحّل المشكلة وتخصيص معتمد جديد، فيما حذر ناشطون  المعتمدين من نشر أسمائهم  وطالبو 

 إذا استمر الوضع على ما هو عليه. 

 



 

نتيجة لنقص الموارد   الفلسطينية في مخيم خان الشيح ظروفًا معيشية صعبة،  وتعاني العائالت 
 . 19وانتشار البطالة التي زادت مع إجراءات الوقاية من فايروس كوفيدـ 

في جنوب دمشق، تواصل فرق العمل إزالة أنقاض المباني من حّي الحجر األسود، تمهيدًا لعودة 
السكان إليه، ورفعت اآلليات يوم أمس، الساتر الترابي عند مسجد ابراهيم الخليل والشوارع المحيطة  

 به، إضافة إلى تنظيف الشوارع األخرى في  حيي الثورة وتشرين بالحجر األسود.

الالجئين    وكان آالف  وخاللها،  الحرب  أحداث  قبل  يضم  دمشق  جنوب  األسود  الحجر  حي 
الفلسطينيين ُهجر غالبيتهم بعد سيطرة قوات المعارضة وتنظيم داعش عليهما، وحمالت القصف 

 العشوائي من قبل النظام السوري.

 


