
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2818العدد: 

12-07-2020 

 سورية: اإلفراج عن الالجئ الفلسطيني "محمد فتيان" •

 سنوات   7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد الباش" منذ  •

 مجزرة مجندي جيش التحرير الفلسطيني في ذكراها الثامنة  •

 مليون يورو لدعم األونروا في األردن  1.5إيطاليا تساهم بمبلغ  •

 "األمن التركي يعتقل فلسطينياً من سورية في إزمير" 



 

 آخر التطورات:

أيام في والية    6ب  اعتقل األمن التركي الالجئ الفلسطيني السوري "محمد موفق جمال" منذ ما يقار 
 إزمير غرب البالد، لعدم امتالكه بطاقة الحماية المؤقتة الكمليك.

 
وقال الناشطون إن جمال تم توقيفه في طريق عودته من العمل، وُطلب منه إثباتًا لشخصيته وأبرز 

 لهم جواز سفره الفلسطيني الصادر من قنصلية دولة فلسطين في إسطنبول. 

دو  سفارة  الناشطون  للشعب وناشد  الممثلة  والجاليات  والهيئات  والجمعيات  تركيا  في  فلسطين  لة 
 الفلسطيني في تركيا، بشرح وضعه للسلطات التركية والعمل على إخراجه. 

تموز/يوليو الجاري عن الالجئ    9في ملف المعتقلين، أفرجت األجهزة األمنية السورية يوم الخميس  
 اله منذ أكثر من عام.ق تبعد اع  الفلسطيني "محمد ياسين فتيان" )أبو صالح(

 



 

حيث اعتقل هو وعدد من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا بداية 
عام   من  نيسان/ابريل  لجان    2019شهر  طريق  عن  "فلسطين"  "فرع  قبل  من  استدعائهم  بعد 

 لة. "المصالحة" في البلدات الثالث بذريعة اإلجابة على بعض األسئ

وفي السياق، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد بسام الباش" من  
- 2013أبناء مخيم اليرموك، حيث اعتقله عناصر األمن السوري والمجموعات الموالية لها بتاريخ  

قضى  من حاجز البشير عند مدخل مخيم اليرموك، وهو شقيق الناشط "أحمد الباش" الذي    07- 05
 في قصف طائرات الميغ السورية مسجد عبد القادر الحسيني. 

 
( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منهم 1800هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )

 ( نساء. 110أكثر من )

إلى ذلك، تمر الذكرى الثامنة على ارتكاب مجزرة بحق عناصر من جيش التحرير الفلسطيني يوم  
 . ، في حين التزال هوية مرتكب المجزرة مجهوالً 7/2012/ 10

التحرير   باختطاف ستة عشر مجندًا من مرتبات جيش  قامت مجموعات مسلحة مجهولة  حيث 
إلى   -بالقرب من إدلب    -الفلسطيني وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف  

 مخيم النيرب في حلب قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم. 

 

 



 

 
ها، مجموعات المعارضة السورية المسلحة بتصفيتهم،  واتهم النظام السوري ومجموعاته الموالية وقت

في    فرع األمن الجنائي  2015إال أن مجموعات المعارضة المسلحة عندما اقتحمت أوائل عام  
المجندين  نهم  ن ممدينة إدلب وسيطرتها عليه، عثرت على صور قالت إنها لمجموعة من المعتقلي 

 . يد عناصر األمن السوري تمت تصفيتهم تحت التعذيب على  الفلسطينيين

في سياق آخر، وقعت إيطاليا ممثلة بسفيرها في األردن "فابيو كاسيسي" مع مدير عمليات األونروا 
 مليون يورو لدعم برنامج األونروا الصحي في األردن.   1.5ساهمة بقيمة  في األردن "محمد آدار" م

الجئ فلسطيني من سورية   17,500وقالت الوكالة إن المساهمة ستضمن استمرار تلقي أكثر من  
إلى   الخدمات  وتقديم  الكافية،  الصحية  الرعاية  من  األردن  في    ئالج مليون    2.3في  فلسطيني 

 األردن.

 


