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 2428: العدد

 مسيرة ووقفة احتجاجية في مخيمي جرمانا وخان دنون رفضاً لمؤتمر البحرين •

 انتشار األفاعي في مخيم درعا يثير قلق األهالي •

 األمن السوري يتكتم على مصير محمد أبو شنار نجل أحد مؤسسي حركة فتح •

 "الجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب في السجون السورية 600أكثر من "

28-06-2019 



 

 آخر التطورات

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كشف فريق الرصد في مجموعة العمل عن توثيقه 
 ب في سجون النظام السوري.( ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذي606)

( 80( الجئًا فلسطينيًا في السجون السورية، وقضى )21تم توثيق قضاء ) 2019فمنذ بداية عام 
( 77، وتم التعرف على )2017( الجئًا خالل عام 13، بينما وثقت )2018الجئًا خالل عام 

 ضحية من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب.

ذوي الضحايا أوراقهم الشخصية، إال أن ذويهم يرفضوا اإلفصاح عن وسّلم األمن السوري إلى 
أسماء أبنائهم خوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء 

 الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.

 
عات وتشير اإلحصائيات أن من بين الضحايا أطباء ومهندسين وذوي كفاءات علمية وطلبة جام

 ومعاهد وفنانين وإعالميين وإغاثيين ومتطوعين.

( الجئًا فلسطينيًا في السجون السورية بينهم أطفال 1758كما وثقت مجموعة العمل اعتقال )
 في أحضان أمهاتهم. ورضعونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها 

تعرض الالجئين الفلسطينيين في األفرع  ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد
 .واالغتصاببالكهرباء  والصعقاألمنية السورية لكافة أشكال التعذيب واإلذالل بدءًا من الضرب 

وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في سجون 
 السورية جريمة بكل المقاييس. النظام والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون 



 

في موضوع آخر، شارك مئات الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون بريف دمشق في 
مسيرة جماهيرية احتجاجًا على عقد مؤتمر البحرين وما يسمى "صفقة القرن"، وحملوا شعارات 

 تؤكد تمسكهم بأرضهم فلسطين وحّق العودة لها.

 
حرين وال لصفقة القرن األمريكية" نظمت في مخيم جرمانا بريف وتحت شعار "يسقط مؤتمر الب

دمشق وقفة احتجاجية رفضًا لورشة البحرين، وشارك فيها فعاليات ثقافية واجتماعية وشبابية 
وشخصيات وأحزاب سورية وفلسطينية، وطالبوا خاللها بإسقاط الصفقة وجددوا تمسكهم بوطنهم 

 فلسطين وحقهم في العودة إليها.

جنوب سورية، اشتكى أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين انتشار القوارض واألفاعي  في
والحشرات، في أزقة وحارات المخيم، وقال مراسل مجموعة العمل إن السكان يعانون من كثرة 
انتشار العقارب واألفاعي والحشرات الضارة خاصة في األماكن غير األهلة بالسكان والمدمرة، 

 خوف األهالي على حياتهم وحياة أطفالهم.مما أثار ت

مضيفًا أن سكان المخيم دعوا الجهات المعنية ووكالة األونروا لالهتمام بنظافة المخيم، وإزالة 
 الركام والدمار من أزقة المخيم ورش المبيدات ضد األفاعي والثعابين.

قر الكبير، ومن الدمار هذا وتعاني أكثر العائالت الفلسطينية العائدة إلى مخيم درعا من الف
الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع المخيم، حيث 

 بالمئة من ابنية المخيم.80حل الدمار بنسبة 

عائلة فلسطينية تسكن ضمن أحياء  600ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فقد تم احصاء أكثر من 
لعائدين المقسم إلى ثالث مخيمات هم :)مخيم الالجئين وهو المخيم المخيم أو ما يسمى بمخيم ا



 

االكبر والمخيم الجنوبي والمخيم الشمالي(، حيث تسكنه العديد من العائالت التي هجرت عام 
 وسمخ.من طبريا واجزم وعين غزال وحيفا  1948

و شنار" وذلك بعد إلى ذلك، يتكتم النظام السوري على مصير الالجئ الفلسطيني "محمد حسن أب
عامًا وهو من سكان  38من العمر  ويبلغ 27/10/2012أن اعتقله األمن السوري منذ تاريخ 

دمشق ومتزوج ولديه ثالثة أطفال، وهو ابن "حسن أبو شنار" الذي كان عضواً  حي التضامن في 
 قيادياً  في حركة فتح ومن مؤسسيها مع الراحل ياسر عرفات.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1758العمل وثقت حتى اآلن ) يشار إلى أن مجموعة
 السوري بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

 


