
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية  •

 قضاء فلسطيني جراء الحرب في سورية •

 جثث من تحت أنقاض مخيم اليرموك 7مناشدات النتشال  •

 اللجان الشعبية الفلسطينية تطالب األمم المتحدة بتأمين عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم •

 "األمن السوري يحتجز عشرات المسنّين من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق"

 2040 العدد:
05-06-2018 



 

 ضحايا

قضى الشاب الفلسطيني "عمار األشوح" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، وهو من 
 سكان مخيم حماة لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة السورية.

( 478تعذيب من الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى )وبذلك يرتفع عدد ضحايا ال
 ضحية.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

 ئهم وأماكن اعتقالهم.مصير المعتقلين وأسما

كما قضى الالجئ الفلسطيني" صالح عللوه" من أهالي مخيم اليرموك على يد مجموعات النظام، 
 فيما لم يتسن لمجموعة العمل معرفة األسباب الحقيقية وراء مقتله.

 
 آخر التطورات

جز أكد عدد من الناشطين عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل أن النظام السوري اليزال يحت
عشرات المسنين من أبناء مخيم اليرموك داخل احدى مراكزها االمنية في بلدة الحرجلة ويفرض 

مسنًا من أبناء اليرموك  20عليهم اإلقامة الجبرية، علمًا أن النظام السوري قام باعتقال حوالي 
حيث نقلهم إلى معمل البسكوت في شارع  ،21/5/2018بعد إعادة سيطرته على المخيم يوم 

لسطين قبل تحويلهم جميعًا الى مركز الحرجلة ووضعهم تحت االقامة الجبرية هناك دون ف
 السماح لهم بالدخول والخروج.



 

ووفقًا للناشطين أن من بين المدنيين المحتجزين في مركز الحرجلة األستاذ فوزي حميد، االستاذ 
ي، مهند عباس، توهان عفيف أبو راشد، عبد الرحمن مدردس، وابنه محمد، وعبد الرزاق السعد

قبسي، حسان الوحش، ورجل مسن من عائلة الكردي، وأم مهند األشقر، وأبو العبد سلمان، 
 وعامر كساب، وفهد االشقر، ورئيفة الشيخ.

وناشد الناشطون الجهات المعنية بالشأن الفلسطيني العمل على إنهاء احتجازهم ونقلهم لمراكز 
يم الدواء والعالج المناسب لهم إذ انهم عانوا داخل المخيم طبية للعناية بهم عناية خاصة وتقد

 لسنوات طويلة وزادت معاناتهم وتفاقمت اوضاعهم الصحية جراء احتجازهم.

الجدير بالتنويه أن جميع المحتجزين هم من أبناء مخيم اليرموك الذين رفضوا الخروج منه، 
وقصف، كان لهم دورًا انسانيًا وأصروا على البقاء به رغم ما تعرضوا له من حصار وجوع 

 واجتماعيًا في المخيم فضال عن مبادراتهم لتحييد المخيم وعودة سكانه إليه.

 
من جانب آخر، أطلق ذوو الحاجة "هيفاء الحاج" أم رهف التي قضت مع زوجها الحاج "محمد 

خراج هدبة" وخمسة مدنيين آخرين جراء القصف على مخيم اليرموك المنكوب، نداء مناشدة إل
 جثثهم من تحت األنقاض وركام المنازل.



 

وقالت العائلة أن رائحة الجثث انتشرت في المنطقة، الواقعة في شارع عطا الزير قرب دخلة 
 حديقة فلسطين، وأن عملية االنتشال تحتاج إلى آليات لرفع األنقاض.

عالجة الموضوع وطالبت الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية ومحافظة دمشق أن يسارعوا لم
صمدوا في المخيم و  خمسة مدنيين رفضوا الخروجو  زوجهاو  وتقديم المساعدة، علمًا أن الحاجة

 رغم القصف العنيف.

يذكر أن العديد من الالجئين الفلسطينيين لقوا حتفهم تحت االنقاض وأصيب عشرات الجرحى من 
ة في مخيم اليرموك بالصواريخ النساء واألطفال جراء استهداف قوات النظام السوري األقبي

الجئًا أغلبهم من النساء  20الفراغية والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 
 واالطفال.

 
وفي السياق، طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية األمم المتحدة بتأمين عودة الالجئين الفلسطينيين 

 سورية دمشق.إلى منازلهم في مخيم اليرموك جنوب العاصمة ال

كما حثت اللجان الشعبية في بيان أصدرته وصل نسخة منه لمجموعة العمل، سكان مخيم 
اليرموك اإلسراع بالعودة إلى منازلهم والحفاظ على ما تبقى من ممتلكاتهم ومنع ظاهرة السرقة 

 التي يقوم بها عناصر النظام السوري ألثاث وممتلكات المدنيين.



 

ي بيانها على ضرورة أن تكون عودة الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وشددت اللجان الشعبية ف
في مخيم اليرموك بالتنسيق مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا 

 والمنظمات الدولية لضمان سالمتهم من عمليات التنكيل واالعتقال.

بت في بيان أصدرته منذ عدة أيام بتأمين اآلليات وكانت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك طال
 الالزمة إلزالة األنقاض وفتح الطرق في مخيم اليرموك المنكوب.

من مباني وحارات مخيم اليرموك سويت باألرض جراء القصف  %70الجدير ذكره أن حوالي 
الشديد الذي تعرض له من قبل النظام السوري، الذي استخدم في قصفه مختلف أنواع األسلحة 

 ومدفعية.من طيران وخراطيم وبراميل متفجرة وصواريخ أرض أرض، وقذائف هاون 


