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رائجة يمارسها المحسوبون على األمن " تجارة"ابتزاز أهالي المعتقلين "
 "السوري 

      

 
 

 قضاء أحد عناصر اللجان الفلسطينية جراء اشتباكات اندلعت في محور بلدية اليرموك  

 األمن السوري يعتقل خمسة فلسطينيين من أبناء مخيم النيرب: بعد مداهمة منازلهم 

 طالبة فلسطينية سورية عالقة على الحدود اللبنانية تطلق نداء مناشدة  

  نتنياهو ال أهالً وال سهال"فلسطينيو سورية في هولندا يشاركون بحملة" 

  "12"  ته في ضحية في الشهر ذا" 01"و..6102فلسطينياً قضوا خالل شهر آب من عام

 6100عام 
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 ضحايا

أحد عناصر اللجان الفلسطينية التي تقاتل بجانب النظام " تامر إبراهيم" قضى الالجئ الفلسطيني
 .السوري، جراء اشتباكات اندلعت على محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين

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

 

 آخر التطورات

معتقاًل فلسطينيًا سوريًا في سجون النظام السوري من غياب ( 0011)يعاني أهالي ما يزيد عن 
أي  حيث يتم تغيبهم دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أو ،أي معلومة عن مصير أبنائهم

 .معلومات عن الوضع الصحي للمعتقلين

وهو غالبًا من الضباط " بتجار المعتقلين"األمر الذي يفتح الباب أمام من باتوا يسمون 
 .والمسؤولين األمنيين في األفرع األمنية السورية أو من المقربين منهم

 
ويختلف  ،أوضاعهمحيث يقومون بابتزاز أهالي المعتقلين مقابل بعض المعلومات عنهم وعن 

في بعض ( $0111)إلى آخر حيث يصل ثمن المعلومة إلى " تاجر"ثمن المعلومات من 
 .األحيان
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بأنهم " بالكبار"فيما يقوم بعض المسؤولين الذي وصفهم بعض أهالي المعتقلين لمجموعة العمل 
 .مقابل إطالق سراح بعض المعتقلين( $01111)يأخذون مبالغ قد تصل إلى 

الذين يأخذون المبالغ " النصابين"األهالي، أن معظم من يقومون بتلك األعمال هم ويضيف 
يقطعون أي وسيلة للتواصل و  ويقدمون معلومات كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفون مع األهالي

 .معهم بعد أخذ المال من أهالي المعتقلين

نبأ اعتقال األمن السوري  وفي شمال سورية نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
خمسة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم النيرب في حلب، وفي التفاصيل أكد مراسلنا أن األمن 
السوري داهم واقتحم بيوت الالجئين الخمس وقام بعدها باعتقالهم دون معرفة األسباب الكامنة 

 .وراء اعتقالهم

إياد "، "أحمد شطارة"، "نديم أبو حسان"، "بعبد حر " الالجئ: وأشار المراسل أن المعتقلين هم
 .، أما المعتقل الخامس فلم يتسن للمراسل معرفة اسمه"جوهر

الجئًا فلسطينيًا ( 0011)ُيشار أن األجهزة األمنية السورية تواصل تكتمها على مصير أكثر من 
مصيرهم، ومن في سجونها، وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن 

بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء 
 .المئات منهم تحت التعذيب

العالقة على " آية تيسير شحادة" ومن الحدود السورية اللبنانية أطلقت الطالبة الفلسطينية السورية
نظمات الدولية والمحلية، ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة الحدود اللبنانية نداء استغاثة إلى الم

التحرير والفصائل الفلسطينية للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل السماح لها بدخول 
 .أراضيها

وفي التفاصيل علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأن األمن العام اللبناني منع 
من دخول األراضي اللبنانية، رغم أنها خرجت من " يسير شحادةآية ت" الطالبة الفلسطينية السورية

مايو من العام الحالي، لتأدية امتحان  -لبنان بشكل نظامي مع مجمع الكنائس في شهر أيار 
في سورية، إال أن الشحادة أصيبت بمرض في قدمها مما اضطرها ( البريفيه)الشهادة اإلعدادية 
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وكان عليها البقاء ثالثة أشهر في الفراش كي تستعيد إلجراء عملية زرع مفصل في رجلها، 
صحتها، وبعد أن انقضت فترة النقاهة قررت العودة للعيش مع عائلتها المهجرة إلى لبنان منذ 

والمكونة من أمها وشقيقتيها، إال أنها عندما وصلت إلى الحدود اللبنانية حوالي  0103عام 
اصر األمن منعوها من الدخول إلى األراضي فوجئت بأن عن يوم أمسمن صباح  00الساعة 

اللبنانية رغم أنها تحمل رقم البرقية التي خرجت بموجبها إلى سورية، وطلبوا منها اإلنتظار ريثما 
يتأكدون من وضعها، إال أن الساعات مضت وهي تنتظر في السيارة رغم أن وضعها الصحي ال 

 .يسمح بذلك دون أن تتلقى أي ردود

عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية السفير " آية تيسير شحادة" اشدتوبناًء عليه ن
الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في لبنان للنظر بوضعها الصحي واإلنساني والتوسط لدى 
الحكوكة اللبنانية من أجل لم شملها مع عائلتها التي كانت تعيش معهم في لبنان منذ عام 

0103. 

 
مجموعة العمل سجلت العديد من حاالت منع الطالب الفلسطينيين السوريين من الجدير ذكره أن 

العودة إلى لبنان وذلك بعد مغادرتهم ألداء االمتحانات في سورية، مما أدى إلى تفريق األسرة بين 
 .لبنان وسورية

ضة أما في هولندا شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين بفعاليات الحملة المناه
لزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو إلى المملكة الهولندية، وذلك ضمن جهود مشتركة 

 .تقوم بها عدد من المؤسسات الفلسطينية في هولندا
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حيث اعتصم أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا والمتضامنين مع قضية فلسطين ظهر األمس 
تأكيدا على رفضهم لزيارة رئيس حكومة االحتالل إلى ، أمام البرلمان الهولندي، 9-6الثالثاء 

 .هولندا

ورفع المعتصمون العلم الفلسطيني وصناديق تعبر عن قبور الشهداء األطفال الذين ارتقوا نتيجة 
الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى مجسم كبير لمفتاح العودة الفلسطيني، 

مجرم نتنياهو محملين إياه المسؤولية عن قتل األبرياء من أبناء كما هتفوا رافضين لزيارة ال
 .فلسطين

عريضة للبرلمان الهولندي يعبرون من خاللها عن رفضهم ( ال أهاًل وال سهالً )كما قدم وفد حملة 
استقبال بنيامين نتنياهو تحت قبة البرلمان، وهذه العريضة موقعة من أبناء فلسطين والمتضامنين 

 .في هولندا

 
وبدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط 

الجئًا في " 01"، في حين قضى 0106أغسطس من عام  –ضحية خالل شهر آب( 00)نحو 
، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت 0100الشهر ذاته في عام 

في مخيم : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي 0106ا آب مجموعة العمل أن ضحاي
الجئين في درعا، والجئان في الغوطة الشرقية، والجئ ( 3)و الجئين،( 3)خان الشيح قضى 

 .قضى على تخوم مخيم حندرات، وشخصان توفيا في أماكن متفرقة
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 0100أغسطس عام  -الذين سقطوا في آب" 01"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
" 01"الجئين، إضافة إلى  6في دمشق قضى : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئان قضيا في مدينة صيدا اللبنانية، والجئ و  الجئًا في درعا،" 00"و الجئين في ريف دمشق،
 .الجئًا قضوا في مناطق متفرقة( 01)و في السويداء، وآخر في إدلب،

 

 6102/ سبتمبر –أيلول / 7/إحصائيات وأرقام حتى  سورية فلسطينيو 

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

 .0100يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .0106ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 19)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

والماء لـ يوم، ( 0031)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0011)لليوم 
 .ضحية( 011)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 101)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0131)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .يهالمعارضة عل

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 110)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


