
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

h 

 
 

 

الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما تحت التعذيب في "
 "سجون النظام

      

 
 

 إصابة أحد مجندي جيش التحرير الفلسطيني بريف دمشق 

 األمن السوري يعتقل مدرس من أبناء مخيم خان الشيح 

  تبدأ عملية إحصاء فلسطينيي سورية والعراق المهجرين في تركيافيدرا 

  الجئاً فلسطينياً مفقوداً خالل أحداث الحرب في سورية 282توثيق 

  هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها الطبية ألهالي مخيم اليرموك والنازحين
 في القرى المجاورة
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 مجموعة العمل
سورية أحدهما تحت  قضى الجئان فلسطينيان في

التعذيب في سجون النظام السوري، حيث قضى 
من سكان " حسن شهابي" الالجئ الفلسطينيي

، تحت التعذيب، مما معضمية الشام بريف دمشق
يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت 

ضحية،  234التعذيب في سجون النظام السوري إلى 
لمجموعة العمل من وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة 

 .أجل فلسطينيي سورية
خالل مشاركته القتال في  9/4/4102 يوم أمس "عمر العايدي" فيما قضى الالجئ الفلسطيني

المعارك الدائرة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة في منطقة خربة غزالة في 
محافظة درعا، علمًا أنه من سكان طريق السد في درعا، مما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين 

ب احصائيات مجموعة ضحية بحس( 3042)الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية إلى 
 .العمل

من مرتبات جيش التحرير " أحمد قبالوي "وفي السياق أصيب الالجئ الفلسطيني المجند 
ن أبناء مخيم الفلسطيني، خالل مشاركته القتال إلى جانب الجيش السوري بريف دمشق، وهو م

 .الحسينية بريف دمشق

 
بات جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء تضحية من مر  052جموعة العمل وثقت علمًا أن م

لالجئين الفلسطينيين في سورية إلزامية أحداث الحرب في سورية، علمًا أن الخدمة العسكرية هي 
حيث يخدمون في جيش التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء 

 .فر إلى البلدان المجاورةالخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والس
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 اعتقال
من أبناء " فراس الرملي"نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ اعتقال المدرس

مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، من قبل عناصر حاجز القطيفة التابع 
 7لي ُفقد اإلتصال معه منذ لألمن السوري،أثناء توجهه إلى عمله، وأشار المراسل إلى أن الرم

 .أيام وبعد السؤال عنه تبين أنه معتقل في السجون السورية
معتقاًل فلسطينيًا  012يجدر التنويه أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت أسماء 

من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى 
 .اللحظة

معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منذ بدء أحداث  0154وكانت مجموعة العمل قد وثقت 
 .الحرب، اليزال الغموض يكتنف مصيرهم مع تكتم األجهزة األمنية السورية عنهم وعن هويتهم

 
 تركيا

أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدار عن بدء عملية إحصاء الالجئين 
ن المهجرين من سورية والعراق إلى تركيا، التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك الفلسطينيي

لتقديم قوائم البيانات الشخصية للحكومة التركية، بغرض تصويب األوضاع القانونية واستخراج 
 .اإلقامات الرسمية لهم

 
من جانبها أشارت جمعية فيدار إلى  ،مما يفتح أمامهم فرص العمل وسهولة التحرك داخل البالد

أنها فتحت أبوابها يوم أمس الستقبال الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والعراق إلى 
تركيا، للمباشرة في عملية التسجيل واالحصاء وفق نموذج موحد معد لهذا األمر كمقدمة لتسوية 

ق مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون أوضاعهم برعاية السفارة الفلسطينية في تركيا وبالتواف
 .الالجئين الدكتور دمحم مرتضى يتش
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كما دعت فيدار كافة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والعراق إلى تركيا، باإلسراع في 
 .التسجيل لتوفير الوقت تمهيدا لحصولهم على اإلقامة

جئين الفلسطينيين السوريين في يذكر أنه ووفق احصائيات غير رسمية وتقريبية فإن عدد الال
تركيا يقدر من ستة إلى ثمانية آالف شخص موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب 

والذي أصدرته " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تركيا، وذلك بحسب تقرير 
 .آب الماضي/مجموعة العمل في شهر أغسطس

 
 احصائيات

 484والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن توثيق كشف فريق الرصد 
الجئة فلسطينية، وذكرت  37الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 
 .المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك

لسوري قيامها بعمليات خطف واعتقال، واتهم ناشطون، العديد من المجموعات الموالية لألمن ا
إما بداعي أن المفقود مطلوب أمنيًا أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية 
إلطالق سراحه، إضافة إلى وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري ال يزال 

مفرج عنهم من السجون  األمن يتكتم على مصيرهم أو اماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات
 .السورية من وجود مفقودين داخل سجون النظام

رفض الكشف -فعلى سبيل المثال ال الحصر نقل عن أحد المفرج عنهم من السجون السورية 
عام من أبناء مخيم  02" عمر دمحم صيام"مشاهدته للفتى الفلسطيني السوري -عن اسمه 

وتبين الحقًا بأنه معتقل في أحد األفرع  40/00/4104وكان الفتى قد فقد منذ تاريخ  ،اليرموك
 .وآخر معلومات وصلت عنه منذ عام ونصف ،األمنية السورية في دمشق

فيما أكد في وقت سابق مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب 
ة تشنها الحكومة السورية، عمليات االختفاء القسري هي جزء من حملة مقصودة ووحشي"لوثر أن 

إذ يقع األمر ضمن نطاق صالحيتها كي تضع حدًا لهذه المعاناة الصريحة التي يتعرض لها 
عشرات اآلالف من الناس، ويمكنها القيام بذلك من خالل اإليعاز لقوات األمن التابعة لها 

ومصيرهم، والمبادرة  بالتوقف عن عمليات االختفاء القسري، وا عالم األهالي بأماكن تواجد ذويهم
فورًا ودون شروط إلى اإلفراج عن جميع المحتجزين الذين ُحبسوا ال لشيء سوى لممارستهم 

 ".حقوقهم بشكل سلمي
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 لجان عمل أهلي
الوصفات الطبية المجانية ألهالي مخيم  يستمر القسم الطبي في هيئة فلسطين الخيرية بتقديم

الموجودين داخل المخيم، حيث صرف خالل شهر و  النازحين إلى المناطق المجاورةاليرموك 
وصفة طبية بالمجان من ضمنها وصفات  0721يناير الماضي ما يقارب  –كانون الثاني 

 .خاصة بمرض التيفوئيد
بتقديم طرود الكسوة الشتوية على / يناير –كانون الثاني /05قامت هيئة فلسطين الخيرية يوم و 

( 411)ث استفاد من هذا المشروع حوالي الجرمق حيو  القدسأطفال مخيم اليرموك في مدرستي 
 .طفل من الصف الرابع وما دون 

 
مشروعها لتوزيع مادة الحطب على  4102/ يناير –كانون الثاني /45كما أنهت الهيئة يوم 

عائلة فلسطينية من ( 911)أهالي مخيم اليرموك، حيث استفاد من هذا المشروع ما يقارب 
وك النازحين الى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم، في حين تم إيصال المساعدات سكان مخيم اليرم

 .الذين لديهم حاالت إعاقةو  على منازل المسنين
األونروا عن تقديم مساعداتها اإلنسانية ألهالي مخيم و  يأتي ذلك بعد توقف المؤسسات اإلغاثية

في ظل استمرار الحرب وانتشار البطالة،  ،اليرموك، الذين يعانون من الحصار والموت جوعاً 
 .وانعدام الموارد المالية

ُيشار أن هيئة فلسطين الخيرية، تستمر بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك بالرغم من إغالق 
 .كافة مكاتبها داخل المخيم المحاصر
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 6102/ شباط ــ فبراير / 9/وأرقام حتى  إحصائيات #  فلسطينيو سورية
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن (15500)  •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، (6000)  •

 .4105يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.4)أكثر من  •

 .4105كانون األول 
المخيم  استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على: مخيم اليرموك •

( 509)يومًا، والماء لـ ( 0130)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 929)لليوم 
 .ضحية( 085)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 845)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0108)زوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ن: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 279)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ة فيهااستمرار األزمات االقتصادي
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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