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الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحرب في ( 3333: )مجموعة العمل"
 "سورية

      

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في السجون السورية 

  يوماً من اعتقاله 53اليرموك بعد اإلفراج عن قائد مجموعة كتائب البراق في مخيم 

 حفل خيري في كندا لدعم الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان 
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 ضحايا

" سليمان مصطفى القوصي"قضى الالجئ الفلسطيني 
من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين تحت 

 .التعذيب في سجون النظام السوري 

فلسطينيي سورية يذكر أن مجموعة العمل من أجل 
ضحية ( 444)كانت قد وثقت في وقت سابق 

فلسطينية قضت تحت التعذيب في سجون النظام 
 .السوري، بينهم النساء واألطفال وكبار في السن

 

 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم أكثر 
 .سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سوريةفلسطينيًا ( 3333)من 

الجئًا بسبب االشتباكات ( 383)الجئين، فيما قضى ( 0013)حيث أدى القصف إلى قضاء 
المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت 

 .الجئاً ( 444)التعذيب في سجون ومعتقالت النظام 
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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين والمؤسسات يشار أن 
 :الحقوقية الوصول إلى إحصاءاتها عبر موقعها االلكتروني

actionpal.org.uk  
أبناء اليرموك )الملّقب أبو العبد عصام قائد حركة " عصام بيطاري "وفي موضوع مختلف، أعلن 

في مخيم اليرموك، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك نبأ إفراج ( كتائب البراق -
 .يوماً  35وذلك بعد اعتقال دام لمدة  3102/أيلول / 5األمن السوري عنه يوم 

ولم يذكر أبو العبد أي تفاصيل أخرى عن كيفية اعتقاله، كما أنه لم يتطرق إلى المعاملة التي 
 .اعتقاله ُعومل بها خالل فترة

 
 –آب / 0، اعتقلت يوم ”فرع فلسطين“هذا وكانت قوات األمن السوري التابعة للنظام في 

وذلك بعد  ،الملّقب أبو العبد عصام "كتائب البراق"ركة أبناء اليرموك قائد ح 3102/ أغسطس 
خروجه للتفاوض حول مصير مخيم اليرموك من مناطق سيطرة المعارضة المسلحة جنوب 

 .سيدي مقداد -دمشق إلى مناطق سيطرة النظام في العاصمة، عبر حاجز ببيال العاصمة

أبو “نقل ناشطون حينها عن مصدر عسكري في إحدى مجموعات المعارضة المسلحة، أن 
خرج للتفاوض مع النظام السوري بضمانة من إحدى المؤسسات المدنية وأحد الكيانات ” العبد

 .م اليرموكالعسكرية العامَلين سابقًا في مخي

actionpal.org.uk
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قد أعلنت عن تخليها عن جبهة النصرة _ كتائب البراق_وكانت حركة أبناء مخيم اليرموك 
داخل مخيم  "داعش"وانسحاب عناصرها من ساحة الريجة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 

في بيان _ كتائب البراق_أبو العبد قائد حركة أبناء اليرموك " عصام البيطار"اليرموك، فيما أكد 
أن تخلي حركة أبناء ( بوك –الفيس )نشره على صفحة الحركة في موقع التواصل االجتماعي 

اليرموك عن جبهة النصرة جاء على خلفية معارضتها لالتفاق الذي أبرمته مع الجيش النظامي 
فراغ المنطقة من المقاتلين والسالح وتركها إلى  والقاضي بانسحاب عناصرها نحو مدينة إدلب وا 
مصير مجهول، وكذلك بسبب رفض النصرة تسليم الحركة نقاط الرباط في الريجة ودعمها 

 .بالسالح، مشيرًا إلى رغبة الحركة بالبقاء داخل مخيم اليرموك والدفاع عنه

 

 لجان عمل أهلي

أقام البيت الفلسطيني في مدينة ميسساجا الكندية حفله السنوي الخيري للسنة السادسة عشر على 
ي، وذلك بهدف تقديم الدعم المادي لالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين من سورية إلى التوال
 .لبنان

 
فيما أكد القائمون على المهرجان الذي شمل عروض موسيقية، ودبكات وغناء من التراث 
الفلسطيني، ومعرض لألشغال والمطرزات الفلسطينية، أن ريع الحفل السنوي سيقدم لدعم 
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لخاصة بمؤسسة البيت الفلسطيني، ودعم العائالت الفلسطينية السورية التي ُهجرت من األنشطة ا
 .سورية إلى لبنان، وتزويد بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان باحتياجاتها

سبتمبر الجاري حضره لفيف من أبناء الجالية  –أيلول / 4تجدر اإلشارة أن الحفل اقيم يوم األحد 
 .الجاليات العربية والصديقة للشعب الفلسطينيو  وأعضاء من البرلمان الكندي الفلسطينية والعربية،

 

 3106/ سبتمبر –أيلول / 6/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية يوليو " األونروا"احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق   (6000) •

3105. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .3102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 34)أكثر من  •
ى المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عل: مخيم اليرموك •

يومًا على ( 332)يوم، والماء لـ ( 0333)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0032)
 .ضحية( 083)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 0134)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0330)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 881)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .تصادية فيهااستمرار األزمات االق


