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 جنوب دمشق سجن كبير للفلسطينيين في بلدات بيت سحم ويلدا وببيل  •

 مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني سوري مفقود منذ خمس سنوات  •

 2558: العدد
05-11-2019 

 "2019" الجئين فلسطينيين سوريين قضوا خلل تشرين األول 8"



 

 آخر التطورات

" الجئين  8أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
أشخاص تحت التعذيب  3بينهم  2019فلسطينيين سوريين قضوا خالل تشرين األول/ أكتوبر 

نتيجة طلق ناري، فيما تم توثيق إعدام الجئ ميدانيًا،   3في سجون ومعتقالت النظام السوري، 
 وآخر توفي على طريق الهجرة.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تشرين األول/ أكتوبر  
أشخاص في درعا جنوب   3، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي: 2019

 كان مقتلهم، والجئ في ريف دمشق، وآخر في حلب.لم يعرف م 3سورية، و 

 
ببيال   –بيت سحم  –من جهة أخرى يشكو الالجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق )يلدا 

سيدي مقداد( من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق األمني الذي  -
 ت التي تشنها بين الفينة واألخرى.تفرضه األجهزة األمنية السورية وحمالت االعتقاال

حيث يمنع الالجئ الفلسطيني من الخروج من تلك البقعة إال بشروط، ويستلزم موافقة األجهزة  
األمنية بعد تقديم أوراق وشهادة حسن سلوك من قبل موالين للنظام في المنطقة، بما فيهم طلبة  

 .الجامعات والمعاهد والمدارس الموجودة في العاصمة دمشق

ووفقًا لشهادة أحد الناشطين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا، أن األمن السوري  
يفرض عليهم استخراج موافقات أمنية من فرع فلسطين للدخول والخروج من تلك المناطق، 
مضيفًا أن الموافقات األمنية ال تعطى إال بعد مرار وعذاب ولألشخاص الذين يملكون عقارًا أو  



 

قد استئجار، وفي التفاصيل التي حصلت عليها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  ع
الموافقة األمنية تأتي بعد االنتهاء من عملية تسوية الوضع، ويجب على الشخص تقديم سند  
إقامة جنوب دمشق وعقد منزل مع أسماء أفراد العائلة، إضافة إلى طلب خطي للموافقة، وتقوم 

لحة" برفع الطلب، وبعد رفع الطلب لألمن السوري يقوم األمن بمسح أمني على  "لجان المصا
كامل أفراد العائلة، وإذا تمت الموافقة تقدم موافقة خطية من رئيس فرع "فلسطين" إلبرازها على  

 الحواجز العسكرية، ليتمكن الالجئ الفلسطيني من دخول العاصمة من معبر ببيال. 

لى الفلسطينيين القاطنين في العاصمة من دخول بلدات جنوب فيما يحظر األمن السوري ع
دمشق دون توضيح األسباب، على الرغم أن غالبية الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قد ّقدموا 

 على تسويات لدى األمن السوري.

 
ة إال  وقال أحد الناشط في بلدة يلدا إن أفراد عائلته الذين يقطنون في جرمانا أرادوا زيارته ذات مر 

أن عناصر األمن منعوهم من الدخول بسبب عدم امتالكهم موافقة أمنية، موضحًا أنه حتى لو  
وافقوا على دخولهم لزيارتي فأنه يتعين عليهم وضع هوياتهم الشخصية لدى عناصر حاجز األمن  
عند دخولهم وأخذها عند خروجهم، كما يتوجب عليهم وضع عنوان الشخص الذين سيزورونه  

 المدة الزمنية التي سيقضونها عنده. وتحديد 

آالف الجئ فلسطيني جنوب دمشق  5بعيدا عن الوضع األمني، يعيش جنوب دمشق أكثر من 
 أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.



 

حندرات في في سياق مختلف ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني " ابراهيم محمديه" من أبناء مخيم 
حلب كافة المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية للتدخل  

 من أجل إيجاد نجلها الذي فقد في منذ أكثر من خمس سنوات في حلب.

وقالت عائلة "محمدية" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "إن ولدها  
 ضة وحتى اليوم لم تصل عنه أي معلومات.ُفقد في ظروف غام

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية  
( شخصًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل 329وصل إلى أكثر من )

 فلسطينيي سورية.

 


