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اإلفراج عن الجئة فلسطينية ضمن صفقة تبادل للمعتقلين بين النظام "
 "والمعارضة السورية المسلحة

 

 
 

  قضاء فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري يرفع حصيلة ضحاياه إلى

 " الجئا  459"

 األمن السوري يعتقل الجئا  من مخيم خان الشيح بريف دمشق 

  الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود ويتكتم  5 يواصل اعتقالالنظام السوري

 على مصيرهم

 السويد تُرحل الالجئ الفلسطيني السوري "مصطفى حجاوي" إلى اليونان 
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 ضحايا

من سكان مخيم اليرموك تحت  1978مواليد "بسام علي يوسف"  قضى الالجئ الفلسطيني
من مركز التدريب المهني والفني  2013التعذيب في سجن النظام السوري، بعد أن اعتقل عام 

 .التابع لألونروا بمنطقة المزة في دمشق )الفيتسي(

يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بلغ 
 جئًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية." ال459"

 

 آخر التطورات

(، 1962أفرج يوم أمس عن الالجئة الفلسطينية، عائشة صالح سويد، من مواليد ريف دمشق )
حيث تم إطالق سراحها ضمن صفقة تبادل للمعتقلين بين النظام السوري ومجموعات المعارضة 

 .( طفل وامرأة معتقلين لدى النظام54حة في الشمال، والتي شملت )السورية المسل

( الجئين فلسطينيين في سجون النظام السوري 1154يذكر أن مجموعة العمل وثقت اعتقال )
 ( معتقلة.83بينهم )

 
وباإلنتقال إلى ريف دمشق الغربي اعتقل عناصر حاجز )العين( التابع للنظام السوري عند مدخل 

 .الالجئ "رسالن توفيق رجا" من سكان المخيم ،الشيح لالجئين الفلسطينيينمخيم خان 
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يذكر أنها ليست الحالة األولى التي يسجل فيها اختراق النظام التفاق المصالحة مع المعارضة، 
حيث اعتقل األمن السوري العديد من أبناء المخيم بعد ذلك االتفاق الذي انسحبت بناء عليه 

 .المسلحة من القرى والبلدات المجاورة للمخيمالمعارضة السورية 

وفي السياق يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود 
متزوج ولدية  2013( من سكان الحجر األسود اعتقل عام 1987هم : نور أحمد داوود مواليد )

ن الحجر األسود اعتقل من قبل عناصر من سكا 1986طفلة، و"داوود أحمد داوود" مواليد 
بنت، والشقيقان "محمود محمد خير و  حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك متزوج ولديه ولدان

من سكان الحجر األسود الذين  1998، و"علي محمد خير داوود" مواليد 1996داوود" مواليد 
 1989حسين" مواليد  في منطقة الدويلعة بدمشق، والالجئ "مصطفى مروان 2014اعتقال عام 

من مركز التدريب المهني والفني التابع لألونروا بمنطقة  2013من سكان مسرابا اعتقل في عام 
 .المزة في دمشق )الفيتسي(

إلى ذلك رحلت المملكة السويدية الالجئ الفلسطيني السوري "مصطفى حجاوي" ابن مخيم 
 25فيها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه يوم اليرموك، من أراضيها وحرمته من حق اإلقامة الدائمة 

المنصرم، في مركز تابع لمصلحة الهجرة في العاصمة استوكهولم، بسبب حصوله على  –يناير 
 .حق اإلقامة في اليونان
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تقدم  2014سبتمبر /  –الحجاوي الذي وصل إلى السويد قادمًا من اليونان في شهر أيلول 
طلبه ُرفض ألنه بصم في اليونان وحصل على حق اإلقامة  بطلب لجوء لمصلحة الهجرة، إال أن

فيها، وبناء على تصريحات صدرت عن المكتب الصحفي لمصلحة الهجرة الُسويدية، مفادها أن 
السويد سترفض منح اللجوء إلى الالجئين القادمين من اليونان، إذا كان لديهم إقامة فيها، 

 حماية في بلٍد من بلدان اإلتحاد األوروبي.وستتعامل معهم على أساس أنهم حصلوا على ال

الجدير بالتنويه أن الالجئ الفلسطيني "مصطفى حجاوي" بعد أن رفضت السويد طلب لجوئه 
قّدم طلب تنازل عن إقامته فيها، ومن ثم عاد إلى السويد ليقضي عامًا و  رجع إلى اليونان،

لطلب الجديد فتوّجه إلى دائرة الهجرة، ونصف العام بعيدًا عن األنظار، إلى أن حان موعد تقديم ا
 التي قامت باحتجازه وترحيله إلى اليونان.

 

 إحصائيات وأرقام حتى 8/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3434 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .( امرأة 455)

 (1154 معتقل فلسطيني في أفرع )( 83األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1329يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 .مخيم اليرموكغالبيتهم في 

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1033انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.840)

 ( يومًا، 1377أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوما112والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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 تمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تس
 .( يوماً 1182)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


