
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2281  العدد

 عائلة المعتقل الفلسطيني في سورية "محمد الحوراني" تجدد مناشدتها لمعرفة مصيره •

 محافظة دمشق: عودة قريبة ألهالي حّي التضامن •

 فلسطينيو سورية في األردن وضع قانوني مجهول وأزمات اقتصادية مستمرة •

 "األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً قرب دمشق"

01-02-2019 



 

 آخر التطورات

اعتقلت األجهزة األمنية السورية الالجئ الفلسطيني "محمد يوسف هجرس" خالل مروره على 
حاجز السومرية في منطقة السومرية قرب دمشق، وال يوجد معلومات عن أسباب اعتقاله أو مكان 

من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وهو أب لولد وست احتجازه، وهو 
 بنات.

قلى مجموعة العمل العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم تهذا وت
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

 ين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.مصير المعتقل

 
وفي السياق، جددت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "محمد عيسى الحوراني" 
مناشدتها لمعرفة مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت ممن تمكن من رؤيته أو 

 حصل على معلومات بشأنه.

من قبل أمن الدولة في درعا البلد، ولم  2013-انيوكان الحوراني قد اعتقل في شهر تشرين الث
 .1982تتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد مخيم درعا عام 

وقالت العائلة في مناشدتها "الرجاء ممن يعرف أية معلومة عن "محمد" التواصل معنا لنطمئن 
 "عائلته التي تعيش ألم غيابه المرير وغموض مصيره لحظة بلحظة

( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري اليزال 1726ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن )
 ( قضوا تحت التعذيب منهم نساء وكبار في السن.568مصيرهم مجهواًل، و)



 

 
وفي شأن آخر، نقلت مصادر إعالمية تابعة للنظام السوري عن مصدر في محافظة دمشق 

 ي حّي التضامن جنوب دمشق ستكون في "وقت قريب".قوله، إن عودة األهالي إلى منازلهم ف

آالف مواطن من  4وكشف المصدر عن انتهاء المحافظة من دراسة وثائق ملكية تعود لنحو 
المنطقة، وذلك بعد قيامها بعملية مسح للوقوف على صالحية المنازل للسكن، مؤكدًا أنه تم إحالة 

 وافقة على عودة األهالي إلى منازلهم.كشوف األسماء إلى الجهات المختصة الستصدار الم

وأشار المصدر إلى أن لجنة المحافظة المكلفة بعملية تقييم المنازل، قامت بعد عملية المسح 
بتشميع المنازل لضمان حقوق أصحابها ومنع أي اعتداء عليها، وفق ما أعلنت عنه مصادر 

 إعالم النظام.

 
الحرب، مئات العائالت الفلسطينية التي  وكان يعيش في حّي التضامن الدمشقي قبل أحداث

 هجرت بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري.



 

( ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى 17ومن سورية إلى األردن، حيث يعاني ما يزيد عن )
إلى دخول  األردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم

األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات األردنية القطعي لدخول أي الجئ فلسطينيي 
 من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.

وبالرغم تواجد اآلالف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هربًا من الموت والقصف والحصار، إال أن 
فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم اإلقامة  السلطات األردنية ترفض حتى اآلن تسوية أوضاع

القانونية، األمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على 
 الرعاية الطبية.

مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار المنازل 
لتقليصات التي تتبعها وكالة األونروا تجاههم، وتضييق على حركتهم داخل األردن، وسياسة ا

يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم 
 سعيها لحل مشكالتهم القانونية التي تشكل منطلقًا لجميع المشكالت التي يعانون منها.

دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيه،  -رسمياً  - 2012هذا ويمنع األردن منذ مطلع العام 
وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وكان رئيس الوزراء األردني أشار في وقت سابق إلى 
أن األردن لن يسمح بتدفق الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أراضيها، منوهًا إلى أن 

اك مخطط لنقل الالجئين الفلسطينيين المقيمين هذا ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هن
 في سوريا إلى األردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.

 –وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت في تقرير سابق لها "بعنوان غير مرحب بهم 
سطينيين فارين معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سورية "إن األردن يرفض دخول الجئين فل

من سوريا أو يبعدهم قسرًا، في خرق واضح اللتزاماته الدولية" حيث قام األردن رسميًا بحظر 
، كما أبعد قسرًا أكثر من 2013كانون الثاني  -دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير 
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