
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3076العدد

15-12-2020 
 

 سوريا: تحذيرات من تعرض أهالي املعتقلين الفلسطينيين لعمليات نصب وابتزاز 

 اج عن أحد أبناء مخيم خان الشيح من السجون السورية االفر •
 قلق يف مخيم السيدة زينب لالجئين بسبب الفلتان األمني  •
 مخيم الحسينية.. بين قلة املوارد وجشع تجار األزمات  •



 

 آخر التطورات

جدد عدد من الناشطين تحذيرهم ألهالي املعتقلين الفلسطينيين يف سجون النظام السوري  

من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، ال يزال يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض املحامين الذين  

مالية، حيث   مبالغ  السورية مقابل  األمنية  األفرع  املعتقل يف  يدعون معرفة مكان ومصير 

 هالي املعتقلين إلى عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض املحامين. تعرض العديد من أ

 

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

للمساعدة ىلع تحديد   مالية كبيرة جدًا  أبنائهم املغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ  ىلع 

أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ   أمريكي، وقد  2000املبالغ املطلوبة من )مواقع  ( دوالر 

 ( دوالر بحسب التهمة املوجهة للمعتقل". 20000تصل إلى )

باإلفصاح عن   السوري  النظام  أجل فلسطينيي سورية« طالبت  العمل من  وكانت »مجموعة 

وضع املئات من املعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري  

 ل املعتقالت السورية للفلسطينيين »جريمة حرب بكل املقاييس«. داخ



 

األيام   خالل  الشيح،  خان  مخيم  أبناء  أحد  عن  السورية  األمنية  األجهزة  أفرجت  السياق  يف 

 القليلة املاضية بعد اعتقال استمر قرابة العامين. 

 

ر اسمه  التي تتحفظ مجموعة العمل عن ذك  -وقال مراسل مجموعة العمل إن املفرج عنه  

أمنية   كيدية بسبب خالفات شخصية مع بعض    - لدواعي  تقارير  اعتقاله ىلع خلفية  تم 

 املخبرين التابعين لفرع املخابرات العسكرية سعسع. 

من جهة أخرى شهدت بلدة السيدة زينب يف ريف دمشق الجنوبي منذ عدة أيام اشتباكات  

الب منطقة  أبناء  من  ومسلحين  من جهة  إثر  بين مجموعات شيعية  أخرى،  من جهة  حدلية 

خالف حصل بين الجهتين، واستمرت االشتباكات لساعات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 

 من الطرفين. 



 

 

وتخضع بلدة السيدة زينب ملجموعات مسلحة موالية للنظام السوري من مختلف البلدان حيث  

إيران والعراق ولبنان وأفغانستان، أشهرها لواء أبو الفضل    يتواجد كتائب وألوية مسلحة من 

 العباس، وزينبيون تتلقى الدعم من إيران ملساندة الحكومة السورية. 

تلك   هيمنة  بسبب  املنطقة  يف  األضعف  الحلقة  هم  الفلسطينيون  الالجئون  ويعتبر 

 امليليشيات، حيث يتعرضون للمضايقات والتدقيق األمني بشكل دائم.

الالجئون الفلسطينيون كغ السوري، ُشحًا  أما يف ريف دمشق يعاني  الشعب  أبناء  يرهم من 

ينتظر   حيث  بالتدفئة،  رئيسي  بشكل  سورية  سكان  عليها  يعتمد  التي  املازوت  مادة  يف 

ليتر مازوت بحسب املحافظة التي يتبع لها    200أو    100الالجئ وصول دوره يف الحصول ىلع  

وريفها   دمشق  يف  األسرة  مخصص  يبلغ  حيث  مخ  200إداريًا،  يبلغ  فيما  يف  ليتر  صصها 

 ليتر.  100القنيطرة 

 

 



 

 

ويشتكي األهالي بشكل مستمر من استغالل باعة مواد التدفئة الذين يقومون بالتسريع يف  

مستغلين   الكمية،  ضعف  ىلع  الحصول  مقابل  العائالت  مخصصات  ىلع  الحصول  إجراءات 

 حاجة الناس امللحة خاصة ممن لديهم أطفال ومرضى وكبار سن. 

الـ  ويصل سعر ليتر املازوت   ليرة سورية، وهو مبلغ كبير    1000الحر إن وجد إلى مبلغ يتجاوز 

مخيم   أهالي  يعيشها  صعبة  ومعيشية  اقتصادية  ظروف  ظل  يف  األسرة  لرب  بالنسبة 

ليرة سورية، يف ظل حالة من الفوضى أفضت    850الحسينية، يف حين تبلغ التعرفة الرسمية  

 ل للتحكم بأسعار هذه املادة األساسية.إلى تفلت الباعة من الرقابة، وفسحت لهم املجا


