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 ظل في فلسطيني ألف من أكثر مصير على يتكتم السوري النظام
 معقدة توثيق وعمليات يومية شبه اعتقاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السبينة مخيم أهالي يمنع النظامي الجيش التوالي على( 850) لليوم •

 منازلهم إلى العودة من
 للعلماء العلمي البحث في الثالث المستوى على يحصل سوري فلسطيني •

 ألمانيا مستوى على الشباب
 في السبع بئر مدرسة من القصف آثار تزيل الخيرية فلسطين هيئة•

 الشيح خان مخيم
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  التطورات آخر
( 1061) من أكثر مصير على تكتمها السورية األمنية األجهزة تواصل
 باإلفراج المستمرة المطالبات من بالرغم وذلك سجونها، في فلسطينيا   الجئا  
 في وكبار والنساء األطفال المعتقلين بين ومن مصيرهم، عن والكشف عنهم
 تحت منهم المئات قضاء وتم بأكملها، وعائالت وأبناء وآباء وأشقاء السن

 .التعذيب
 
 
 
 
 
 
 
 

 في السوريين الفلسطينيين المعتقلين توثيق عملية صعوبة من الرغم وعلى
 عائالت وخوف األمنية األجهزة لتكتم نظرا   وتشابكها، السورية السجون
 في والتوثيق الرصد فريق أن إال أبناءهم، اعتقال عن الحديث من المعتقلين
 الشباب تطال التي االعتقاالت يومي بشكل يوثق العمل، مجموعة

 عن ويكشف المراسلين، شبكة خالل من وخارجها المخيمات في الفلسطيني
 خالل من أو عنهم مفرج شهادات خالل من سابقين معتقلين أسماء

 .معتقال  ( 1061) العمل مجموعة ووثقت عائالتهم، مراسالت
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 السورية، والمخيمات المناطق كافة على الفلسطينيون المعتقلون ويتوزع
( 186) توثيق وتم العائدين مخيم في للمعتقلين األكبر العدد بلغ حيث

 خان مخيم وفي معتقال ،( 141) الحصيلة بلغت اليرموك مخيم وفي معتقال ،
 بلغ بحلب النيرب مخيم في أما معتقلين،( 107) دمشق بريف الشيح
 حماة وفي معتقال ،( 78) بالالذقية الرمل مخيم وفي معتقال ،( 86) عددهم

 والمناطق المخيمات باقي وفي معتقال ،( 53) العائدين مخيم في العدد بلغ
 .معتقلين( 410) توثيق تم
 

( 435) خاللها قضى والتي التعذيب أنواع لكافة تقلونالمع يتعرض فيما
 المسربة الصور خالل منهم( 77) على التعرف تم فلسطينيا ، الجئا  

 السجون من عنهم لمفرج شهادات أن ذكره والجدير التعذيب، لضحايا
 الفلسطينيين الالجئين من أمهاتهم أحضان في رّضع وجود تؤكد السورية

 .السورية األمنية األفرع في
 

 الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش يستمر آخر، صعيد وعلى
 ،(850) لليوم منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع له الموالية
 بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على أجبروا أن بعد وذلك

 بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من ومجموعات النظامي الجيش
 إلى العيان شهود تقديرات وتشير كامل، بشكل المخيم على النظامي الجيش

 المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا   مدمر المخيم من %80 من أكثر أن
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 األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة
 . للمخيم الغربي المدخل مايشكل وهو

 ابو سليم باهي" السوري الفلسطيني الشاب حصل، وفي موضوع مختلف
 على الشباب للعلماء العلمي البحث في الثالث المستوى على" حسان
 حلب، مدينة أبناء من وهو والفيزياء، الرياضيات مادة في ألمانيا مستوى
 الالجئ دخول من شهور بعد ذلك يأتي فلسطين، في ترشيحا قرية ومن

 أهم أحد إلى عاما ، 27 العمر من البالغ سمير، أبو فؤاد السوري الفلسطيني
 معهد في والتقني العلمي المجال في يعمل حيث ألمانيا في البحثية المراكز

“Desy ”واإللكترونية التكنولوجية البحوث مجال في المتخصص األلماني. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وخريجي والجامعيين السورية الفلسطينية النخب من العديد أن إلى يشار
 من فرارهم بعد المهجر بلدان في طريقها شق تحاول والجامعات المعاهد
 للقصف اقاماتهم ومواطن مخيماتهم وتعرض سورية، في الدائرة الحرب

 وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر وصل حيث والدمار،
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 هجرة التزال فيما ،2015 األول كانون -ديسمبر نهاية حتى أوروبا إلى
 .مستمرة سورية من الالجئين

 
  أهلي عمل لجان
 بإزالة دمشق بريف الشيح خان مخيم في الخيرية فلسطين هيئة فريق قام

 في وذلك" السبع بئر" مدرسة سابقا   استهدف الذي القصف بقايا وتنظيف
 معاناة من للتخفيف األهلية المؤسسات تبذلها التي المستمرة الجهود إطار
غالق جهة، من كررمت بشكل للقصف يتعرض الذي المخيم أهالي  كافة وا 

 األهالي يدفع ما أخرى، جهة من المجاورة والمناطق بينه الواصلة الطرقات
 احتمال من بالرغم( الشيح خان – زاكية) طريق وسلوك بحياتهم للمخاطرة
 .له المجاورة المناطق في المتمركز الثقيلة بالرشاشات استهدافهم
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 2016/  مارس ــ آذار/ 5/ حتى وأرقام احصائيات سورية فلسطينيو
 .األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15000) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) •
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 .تركيا في الجئا  ( 8000) •
 .غزة قطاع في الجئا  ( 1000) •
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية
 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 994) لليوم المخيم على العامة
 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 544) لـ والماء يوما ،( 1056) من

 .ضحية( 185) الحصار
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 850) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوم( 1043) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة
 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 704) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه من( 70%)
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع
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 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق


