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الغموض يكتنف مصير المئات من الفلسطينيين في السجون السورية "
 "الجئ 024وارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب إلى 

 

 
 

 11 الجئاً فلسطينياً قضوا منذ بداية شهر تشرين األول الجاري 

  على التوالي بال كهرباء 099مخيم اليرموك لليوم 

  على  208استمرار معاناة أبناء مخيم حندرات في حلب الستمرار نزوحهم لليوم

 التوالي

 تفاقم األزمات المعيشية في مخيم العائدين بحماة 

  في " أشبال تحرير االقصى"نادي جنين الرياضي يطلق دورة رياضية تحت عنوان
 يلدا
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 ضحايا
" 11"والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق أسماء أعلن فريق الرصد 

أكتوبر الجاري، من بينهم ضحيتان تحت  –الجئًا فلسطينيًا قضوا منذ بداية شهر تشرين األول 
 : التعذيب وهما

عامًا، والجئان أُعدما على يد  (88" )أمـجد أبو خليفة "عامًا، و 82" عالء إبراهيم السطري"
عامًا من سكان  81" أحمد حسام هنيـة"، و"مد أبو عمارأح"االسالم في جنوب دمشق هما جيش 

 مخيم اليرموك بتهمة تنفيذهما أعمال اغتياالت وتفجيرات في منطقة يلدا لصالح تنظيم الدولة
 ."داعش"

في مخيم اليرموك، إثر حريق نشب أثناء محاولته " معاذ أيمن البدوي"كما قضى الالجئ الشاب 
ستخراج المحروقات عبر حرق المواد البالستيكية، مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة أدت إلى ا

 .قضائه، حيث تم دفن جثمانه في مقبرة المخيم
سلمان "الالجئ : الجئين جراء مشاركتهم في الصراع الدائر في سوريا وهم 5في حين قضى 

من الشهر الجاري جراء  11/ 6والذي قضى يوم " أشرف سميح صالح "و الالجئ"الشافعي
وفي  مشاركته القتال في معارك الجيش السوري ضد مجموعات المعارضة المسلحة في القنيطرة،

من أبناء مخيم " سعيد شريتح''الالجئ الفلسطيني : ضحايا وهم تشرين األول قضى ثالث/ 7يوم 
و أحد عناصر اليرموك قضى جراء تعرضه لرصاصة قناص أثناء تواجده في شارع فلسطين، وه

 .مجموعة الكراعين المعارضة
خالل مشاركتهما القتال إلى  "عالء أسعد"، و"رائد يوسف"وقضى كل من الالجئين الفلسطينيين 

 .جانب قوات الجيش واألمن السوري، وهما من أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق
ستهداف المخيم من أبناء مخيم اليرموك جراء ا" تامر محمد"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 

 .بالبراميل المتفجرة
" 2108"ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في سورية منذ بدء الحرب فيها بلغ 

 .ضحية حسب احصائيات مجموعة العمل
 
 التطورات آخر  

فلسطيني معتقل موثق في  1111تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على ما يقارب 
طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها وتم قضاء سجونها، بين 

 .المئات منهم تحت التعذيب
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وكان " مصطفى علي أيوب"لمعتقلين الفلسطيني وعلى سبيل المثال ال الحصر، فمن األطفال ا
وك وذلك بعد مداهمة منزله في حي التضامن المالصق لمخيم اليرم ،عام حين اعتقاله 15عمره 

وبعد ستة أشهر من إعتقاله وصلت أنباء من أحد المفرج عنهم بأنه  ،8118/11/5بتاريخ 
 .موجود في أحد األفرع األمنية السورية ومنذ ذلك الوقت لم ترد أية أنباء عنه وعن مصيره

والذي اعتقلته قوات  1551مواليد " محمد مصطفى الكيالني "ومن كبار السن الالجئ الفلسطيني
 .2-1-8110السوري من منطقة المزة بدمشق في تاريخ النظام 

 
-6 -18في حين ال يزال األمن يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 

وداد ”و” أسيل محمود عمايري”و” هديل محمود عمايري”و” ماهرة محمد عمايري“: وهم 8112
 ”ميساء جمال ادريس”و” مايريسهير محمد ع”و” رزان محمود عمايري”و” محمود عمايري

، حيث تم اعتقالهم من ”حال فراس دسوقي”و” حمزة فراس دسوقي“وأطفاله ” فراس وليد دسوقي”و
 .قبل عناصر حاجز شارع نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري

الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود رّضع في أحضان 
تهم من الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها أمها

الجئة فلسطينية ال يعلم عن  61الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم  575وثقت اعتقال 
 081في حين ارتفعت حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين إلى  ،مصيرهم شيء

 .معتقل فلسطيني 1511لجثث إلى ذويها علمًا أن العدد الحقيقي قد يتجاوز ضحية لم تسلم ا
من جانب آخر يعيش الالجئون الفلسطينيون المتبقون في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق 

 511معاناة كبيرة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أرجاء المخيم بشكل تام منذ 
نتيجة استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من يومًا على التوالي، 

 .يوماً  221القيادة العامة عليه منذ حوالي من  –الجبهة الشعبية 
حيث اضطر أهالي المخيم إلى االعتماد على أنفسهم في استجرار الكهرباء من خالل استخرج 

التي ُتشكل خطرًا حقيقيًا على حياة من مادة المازوت والبنزين عبر حرق المواد البالستيكية 
 .يعمل بتلك المهنة
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من الشهر الجاري،   10 /4يوم " معاذ أيمن البدوي"ففي حادثة ُتدلل على ذلك قضى الالجئ 

إثر حريق نشب أثناء محاولته استخراج المحروقات عبر حرق المواد البالستيكية، مما أدى إلى 
قضائه، إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش النظامي والجبهة إصابته بحروق بالغة أدت إلى 

الشعبية القيادة العامة مستمرة بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى اليرموك مما فاقم من 
ضحية بسبب نقص التغذية والعناية الطبية إثر " 128"معاناة سكانه حيث أدى إلى سقوط 

 .الحصار المشدد
يومًا  258الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ  أما في حلب حيث يواجه

على التوالي، ظروفًا معيشية قاسية، وقد هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية 
 .المسلحة على مخيمهم،و اضطر معظمهم للسكن داخل المدارس ومراكز اإليواء

 
تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين فيما ال يزال المخيم والمناطق المجاورة له 

مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية 
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للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
للتقدم باتجاه بلدة حندرات يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة 

وسجن حلب المركزي، مما أحدث دمارًا كبيرًا في منازل المخيم نتيجة استمرار قصفه بالبراميل 
 .المتفجرة وقذائف الهاون

وفي حماة تسود حالة من الهدوء أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين، والذي ُيعد من 
قي المخيمات الفلسطينية التي شهدت أعمال قصف المخيمات الهادئة نسبيًا مقارنة مع با

وحصار مستمرة، إال أن ذلك لم يمنع البطالة من االنتشار بين سكانه حيث فقد معظمهم عمله 
بسبب التوتر األمني في محيط المخيم مما ضاعف من األزمات االقتصادية والمعيشية التي 

رباء والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية يعاني منها األهالي، هذا إضافة إلى تفاقم أزمات الكه
 .بشكل كبير

الجدير ذكره أن حالة الهدوء تلك التي ينعم به أهالي مخيم العائدين بحماة ال يعكره إال حمالت 
أخرى مما يثير الهلع والرعب لدى سكانه و   الدهم واالعتقال التي يشنها األمن السوري بين فترة

 .العتقال التعسفيبسبب خوفهم على أبنائهم من ا
 
 أهلي عمل لجان  

من الشهر  /11/11أعلن نادي جنين الرياضي عن بدأ اطالق دورته الرياضية الشتوية يوم 
في مقر هيئة فلسطين الخيرية بمنطقة يلدا " أشبال تحرير االقصى"لألشبال تحت عنوان الجاري 

ويشمل  ،(الكيك بوكسنغ والباركور)المجاورة لمخيم اليرموك، والتي تتضمن الفنون القتالية 
 .برنامج الدورة أيضًا عروض رياضية ودعم نفسي وتعليم فنون كرة القدم

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A?source=feed_text
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االغاثية ولجان العمل األهلي اضطروا لمغادرة مخيم اليرموك بعد ُيشار أن العديد من الهيئات 
 .إبريل من العام الجاري –على المخيم في بداية شهر نيسان " داعش"سيطرة تنظيم الدولة

 
 2402/ أكتوبر  -تشرين األول / 9وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (050111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6111)لبنان، 

 .8115لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (26)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

 (251)يومًا، والماء لـ  (511)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (221)لليوم 
 .ضحية (128)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ى التوالييومًا عل (651)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (258)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (526)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
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

