
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

23-09-2021 

 العدد: 3358

 

 "الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب يف السجون السورية"

 درعا  يف"  السرايا  حاجز"  يفرضها  وإتاوات تفتيش    •

 الردم إزالة ورشات  استغالل  من شكاوى. اليرموك مخيم    •

  املالية مساعداتها حول توضيحًا تنشر  األونروا.. لبنان    •

  " حسين أبو أيمن محمد"  الفلسطيني اعتقال ىلع سنوات ثمان    •



 

 خر التطورات ا   
يف   املدني"  "ماجد  الفلسطيني  الالجئ  قضاء  السوري  النظام  سجون  من  عنه  مفرج  أكد 

(، وذلك  27طقة )بفرع املن  2014السجون السورية، وشوهد "ماجد" يف الشهر الثامن من عام  
 بعد اعتقاله أثناء توزيع املساعدات اإلغاثية ىلع بوابة مخيم اليرموك بدمشق. 

 

هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب يف سجون النظام السوري بلغت  
 ( الجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.620أكثر من )

ناء درعا جنوب سورية من معاملة عناصر  يف سياق آخر اشتكى الالجئون الفلسطينيون وأب 
النظام ىلع "حاجز السرايا" الفاصل بين درعا البلد واملناطق التي كانت تحاصرها قوات النظام،  
ألعمالهم   ذهابهم  أثناء  يوميًا  دقيق  لتفتيش  يخضعون  والطالب  األهالي  أن  مراسلنا  وذكر 

 ومدارسهم وجامعاتهم. 

الحاجز   ىلع  النظام  عناصر  يفرض  تواجد  كما  إلى  إضافة  خالله،  من  العابرين  ىلع  إتاوات 
للمسيئين من   األهالي، وطالب ناشطون يف درعا بوضع حد  استفزاز  ملثمين يعملون ىلع 

 عناصر الحاجز أو اللجان املحلية املوالية للنظام، ومراعاة معاناة األهالي وأوضاعهم املزرية. 

ة ىلع املعارضة السورية أبرمت اتفاقًا،  وكانت قوات النظام السوري ولجنة التفاوض املحسوب 
يقضي بفك الحصار عن أحياء درعا واملخيم، مقابل تسليم أسلحة خفيفة ومتوسطة للنظام  

 السوري وتسوية أوضاع عدد من أبناء املنطقة. 



 

من   الركام  إزالة  ورشات  واستغالل  جشع  اليرموك  مخيم  أهالي  يشكو  منفصل  موضوع  يف 
مليون ليرة سورية، كما ذكر األهالي وجود ورشات عمل    10ا إلى  املنازل، ووصلت أسعار بعضه

 أفرادها من لجان موالية للنظام تستغل األهالي يف تنظيف منازلهم 

 

من جانبهم طالب مهندسون يف املخيم من ورشات التنظيف تبليغ أصحاب املنازل بحالة  
و"الت الجدران  من  العديد  تحتاج  حيث  سالمتها،  من  والتأكد  نظرًا  املباني  لإلزالة  صوينات" 

 لخطورتها، مشددين أن إزالتها الحقًا ستكلف صاحب املنزل نفقات كبيرة لترحيل األنقاض 

وناشد أهالي املخيم باإلسراع يف إزالة الردم واألوساخ تفاديًا لوقوع حوادث، حيث نشب حريق  
طرة عليه من  يوم أول أمس يف كومة من الردم يف شارع اليرموك الرئيسي، قبل أن يتم السي 

 قبل األهالي ومنع امتداده إلى املحال املجاورة. 

من زاوية أخرى نشرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونروا يف لبنان توضيحًا  
 حول عملية التحقق من املستفيدين من املساعدات املالية، وإرسال الرسائل النصية. 

من  كبيرا  عددًا  إن  توضيحها  يف  األونروا  املستحقين    وقالت  الفلسطينيين  الالجئين 
% وما زالت هذه املساعدات    59للمساعدات املالية قد حصلوا عليها حتى اآلن وبلغت نسبتهم

 ُتدفع تباعًا عبر ليبانبوست.

و   يوم  بين سن  التحقق من عدد األطفال  أن  األونروا  الذي يؤخر    18وأفادت  السبب  سنة هو 
حق كل مستفيد مستحق لهذه املساعدة محفوظ،    الحصول ىلع الرسائل النصية، موضحة أن 

 حتى لو تأخرت الرسالة النصية يف الوصول.



 

أما يف شأن املعتقلين واملختفين قسريًا يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني  
للعام الثامن ىلع التوالي، حيث اعتقله عناصر اللجان    1986"محمد أيمن أبو حسين" مواليد  

واقتادوه إلى جهة    2013  -04  -27عة للنظام السوري يف جرمانا بدمشق يوم  الشعبية التاب
 غير معلومة، ولم ترد أي معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء مخيم اليرموك. 

 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل واملعلومات عن املعتقلين  
عًا ىلع الرغم من صعوبات التوثيق يف ظل استمرار النظام  الفلسطينيين، ويتم توثيقها تبا

السوري بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت املجموعة حتى  
 ( نساء.110( معتقاًل فلسطينيًا يف سجون النظام السوري منهم أكثر من ) 1797اآلن )

 


