
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3029العدد: 

29-10-2020 

 قسد تعتقل الجئاً فلسطينياً شمال سورية  •

 النظام يقرر إنهاء ظاهرة "تعفيش" مخيم اليرموك  •

 شكوى من أزمة مواصالت في مخيم الحسينية  •

 

 "في يوم المرأة الفلسطينية..المغيبات في سجون النظام ينتظرن الحرية" 



 

 آخر التطورات:

بينما يحتفل الشعب الفلسطيني في "اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية" باستعراض إنجازاتها وكفاحها، 
تتذكر عشرات العائالت الفلسطينية في سورية أحبابًا غيبوا في سجون النظام السوري أو قضوا 

 تحت التعذيب.

ت الفلسطينيات في سجون النظام السوري، استياءهم من تجاهل المؤسسات وأبدى ذوو المعتقال
الدولية والفلسطينية ومنظمة التحرير ملف بناتهم المعتقالت وما يتعرضن له، وطالبوا عبر رسائل  

العمل من أجل إطالق سراحهن والكشف عن مصيرهن، والتدخل  و   ، بالتحركوصلت لمجموعة العمل
الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، وإثارة هذه   لوقف االنتهاكات التي ُتمارس بحق 

 القضية على أعلى المستويات وفي المحافل الدولية.

 
( الجئات  110ويشير فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن أكثر من )

ن تتكتم عن مصير  فلسطينيات ال زلن في حالة إخفاء قسري في سجون النظام السوري، فأجهزة األم
وأسماء المعتقالت الفلسطينيات لديها، األمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية  

 الصعوبة.

( الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري،  34وأكدت المجموعة أنها وثقت )
 الصور المسربة لضحايا التعذيب.لذويهن، ومنهم من تم التعرف عليه من خالل    نهم جثامي ولم تسلم  



 

( الجئًا فلسطينيًا على يد أجهزة  1797هذا وتشير إحصاءات المجموعة إلى اعتقال أكثر من )
 . 2012األمن السورية منذ آذار 

في سياق مختلف، ذكرت مصادر ميدانية لمجموعة العمل أن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة  
طيني "محمد خالد الشهابي" في بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة شمال  أميركيًا اعتقلت الالجئ الفلس 

سورية، مشيرة أن أسباب االعتقال لم تتضح بعد، وهو من أبناء مخيم اليرموك وهجر من المنطقة  
 الجنوبية لدمشق إلى إدلب شمال سورية. 

 
ها بوقف  على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة في دمشق، إن قوات األمن السورية أصدرت أوامر 

 ظاهرة "التعفيش" وسرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بدمشق، وأن تنفيذها يستغرق عدة أيام. 

 
 



 

 يأتي ذلك وسط استمرار اعمال السرقة التي يشرف عليها ضباط األجهزة األمنية السورية وقيادات 

 من الجيش السوري، إضافة إلى وجود فئات أخرى من النور وعدد من أبناء المخيم.  

أزمة   إلى استمرار  من  دمشق  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  الحسينية  مخيم  أهالي  اشتكى  ذلك، 
 المواصالت، حيث أصبحت عبًء وكابوسًا يؤرق سكانه وتستنزف وقتهم ومالهم. 

وأكد أهالي المخيم أنهم قدموا العديد من الشكاوى إلى الجهات المعنية والحكومية، إال أن شكواهم  
 ودعوا إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة المؤرقة. ذهبت أدراج الرياح، 

 


