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الجئ فمسطيني يروي تفاصيل اعتقال فمسطينيين وسوريين في أضنة "
 "التركية

 
 

 

 أطفال فلسطينيون سوريون يستغيثون إطالق سراحهم من السجون المصرية. 

  الجئ فلسطيني يقضى تحت التعذيب في سجون النظام وآخر يقضي في
 .اشتباكات بحلب

 توزيع مساعدات غذائية على أهالي مخيم اليرموك. 

 ضحية من أبناء مخيم حندرات قضوا منذ بداية األحداث " 37:" مجموعة العمل
 .في سورية

 ألزمات االقتصادية أحد أبرز وجوه معاناة أهالي مخيم الرمدانا. 
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 تركيا
أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا انطالقًا من الشواطئ التركية، قام خفر السواحل التركي 

الجئًا فمسطينيًا وسوريًا عبر اعتراض مركبيم في المياه التركية، ليتم نقميم إلى بمدة  (51)باعتقال 
 .التركية، ومن ثم يتم نقميم إلى سجن أضنة" الجندرما"حيث احتجزوا ليوم واحد عند  (قاراطاش)

لمراسل - محمد اسم مستعار بناء عمى طمب المحتجز –  (محمد)وفي التفاصيل تحدث الالجئ 
تم إلقاء القبض عمينا بعدما : "مجموعة العمل في تركيا عن كيفية إلقاء القبض عمييم حيث قال

انطمقنا بمركبنا من الشواطئ التركية متجيين إلى إيطاليا، حيث قام قارب يتبع لخفر السواحل 
ومن ثم تم تسميمنا إلى  (قاراطاش)التركي باعتراض المركب الذي يحممنا، حيث تم نقمنا إلى بمدة 

التركية والتي قامت بتفتيشنا بدقة شديدة ومن ثم قامت بتبصيمنا، ليتم نقمنا في اليوم " الجندرما"
 ."التالي إلى سجن أضنة

 شاب تم نقميم إلى قسم األجانب في فرع األمنيات 27 امرأة بينيم مسنة، و14 أطفال و10نحو 
تم نقمنا إلى فرع األمنيات في  "(محمد)التابع لمدينة أضنة، حيث تم احتجازىم ىناك، يتحدث 

أضنة حيث يتم احتجازنا منذ ثالث أيام في ميجعين منفصمين الرجال في ميجع، والنساء في 
ميجع آخر، عممًا أن الميجع عبارة عن قبو، لم نكن وحدنا في الميجع بل كان ىناك متيمون 

 ."بقضايا مختمفة منيا المخدرات
إلى أن الشرطة  (محمد)وعن كيفية التحقيق والمعاممة التي تعرضوا ليا خالل االحتجاز أشار 

قامت بإجراء تحقيقات تفصيمية معيم لمعرفة كيفية دخوليم األراضي التركية ومن ساعدىم من 
السمطات  "(محمد)الميربين كما سألوىم عن أسماء الميربين والطرق التي سمكوىا فيضيف 

التركية احتجزت معظم مقتنياتنا وأوراقنا، وتم توقيعنا عمى ورقتين األولى تتعمق باألمانات التي 
قمنا بتسميميا، والثانية تفيد بأننا استرجعنا مقتنياتنا بالرغم من أننا لم نستعيدىا بعد، كما قامت 

 ."بالتحقيق معنا بشكل موسع عن طرق وأسماء الميربين الذين أوصمونا إلى تركيا
الوضع سيء في القبو فالرطوبة  "(محمد)وعن أوضاع االحتجاز التي وصفيا بالسيئة أضاف 

 "عالية، كما أن الطقس بارد، وقد مرض بعض األطفال وحتى اآلن لم يتم إعطاءىم أي أدوية
أنو تم إعالم الالجئين السوريين الذين  (محمد)أما عن التحرك الرسمي لحل معاناتيم فقد أكد 

معيم أن الشرطة التركية بانتظار صدور قرار متعمق بيم من أنقرة حيث غالبًا سيتم إطالق 
سراحيم أما الفمسطينيين فقد تم إبالغيم أن الشرطة التركية تواصمت مع سفارة فمسطين التي 

لدى تواصل الشرطة مع السفارة الفمسطينية في أنقرة  " (محمد)حولتيم إلى األونروا، فيضيف 
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أخبرتيم السفارة أن الجية المسؤولة عنا ىي األونروا، مما دفع األتراك لمتواصل مع األونروا حيث 
 ."أخبرونا أنيم في انتظار رد من األونروا

أن الالجئين بدأوا يوم أمس إضرابًا عن الطعام وأنيم أوقفوا اضرابيم بشكل  (محمد)إلى ذلك أكد 
إن لم تحل قضيتنا فإننا عمى استعداد "مؤقت وذلك بناًء عمى وعود لحل قضيتيم، فيما أضاف 

 ."الستئناف اإلضراب من جديد
يذكر أن تركيا ال تزال متوقفة عن إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفمسطينيين إلى أراضييا 

وذلك دون إبداء األسباب، مما دفع العديد من الالجئين الفمسطينيين في سورية إلى دخول 
 .أرضييا بطريقة غير شرعية وذلك ىربًا من الحرب التي تيدد حياتيم في سورية

 
 مصر

سنة، عبر نداء  (14)سنة والطفل عمر الشيابي  (12)ناشد كل من األطفال ربا فتحي إبراىيم 
أرسموه لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية جميع المنظمات الحقوقية المحمية والدولية 

( 27)التدخل العاجل لإلفراج عنيم وعن أشقائيم، حيث ُتعتقل الطفمة ربا وشقيقيا رامي إبراىيم 
 سبتمبر الماضي، في حين يعتقل عمر وشقيقو عبد اهلل شيابي 7عامًا في سجن كرموز منذ 

 سبتمبر الماضي، حيث يعتقمون 30عام في سجن الجمارك منذ  (32)عامًا وخالد خميفة  (21)
 .بحجة محاولتيم اليجرة بطريقة غير شرعية

إلى ذلك يناشد األطفال كل من السفارة الفمسطينية في القاىرة ومنظمة التحرير الفمسطينية 
ومنظمة العفو الدولية وجميع الجيات الحقوقية األخرى " األونروا"والفصائل الفمسطينية ووكالة 

 .التدخل العاجل لدى السمطات المصرية لإلفراج عنيم
الجئين فمسطينيين وسوريين بعد أن تعرضوا " 104"ويذكر أن السمطات المصرية تستمر باعتقال 

 . أكتوبر الماضي25لعميمة نصب من قبل ميربين أتراك بعد أن انطمق مركبيم من تركيا منذ 
 

 ضحايا
من سكان مخيم درعا تحت التعذيب في سجون النظام  "ماجد أحمد نعيمي"قضى الشاب 

 يذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين الذين قضوا تحت ،السوري، وذلك بعد إعتقال دام عدة أشير
 الجئًا منذ بداية األحداث في سورية وحتى تاريخ 272التعذيب في سجون النظام السوري بمغ 

 .اليوم، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة من قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
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وعمى صعيد آخر أعمن لواء القدس المقرب من الجيش السوري النظامي أن أحد عناصره وىو 
قضى برصاص قناص وذلك إثر " 1997"من مواليد عام " أحمد عمار عمواني"الالجئ 

 .االشتباكات الدائرة في منطقة الراشدين األولى بحمب

 
 ماجد أحمد نعيمي

 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك بدمشق اليوم توزيع كمية محدود من المساعدات عمى األىالي المحاصرين، 

القيادة العامة حصارًا  – حيث يفرض الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية
مشددًا منذ أكثر من عامين مما فرض واقعًا معيشيًا وصحيًا مأساويًا عمى أىالي المخيم، ىذا 

.  عمى التوالي66إضافة إلى استمرار انقطاع المياه عن جميع أرجائو لميوم 
وفي سياق آخر يعاني سكان مخيم الرمدان الواقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق من أزمة 

اقتصادية سببيا التوتر األمني في المخيم ومحيطو والذي تسبب بانتشار البطالة بين سكانو من 
 .جية نفاد العديد من المواد التموينية والطبية وارتفاع أسعار ما توفر منيا من جية أخرى

يذكر أن مخيم الرمدان ىو من المخيمات الفمسطينية في ريف دمشق، وقد أنشئ في الخمسينات 
وىو يتألف من سبعة أحياء سميت معظميا بأسماء ، من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات 

، ويبمغ عدد سكانو حوالي (طبرية حطين الشجرة الرممة عجور صفد دالتا)مدن وقرى فمسطينية 
 . عائمة نزحت من مخيم اليرموك200 شخص، ويستقبل المخيم ما يقارب 4000
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 مخيم الرمدان

 احصائيات
ضحية بينيم ثالثة من النساء، إلى  " 37" وصل عدد الضحايا من أبناء مخيم حندارات إلى 

ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إن الضحايا قد سقطوا نتيجة عوامل مختمفة 
أىميا القصف الجوي والمدفعي الذي تعرض لو المخيم فقد قضت السيدة حنان عبدو وابنيا 

أيمول –  سبتمبر 9الطفل عصام مشعور نتيجة القصف الجوي الذي تعرض لو المخيم بتاريخ 
2012. 

 



 

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

 

كما أدت االشتباكات التي جرت بين أعضاء المجان األمنية الموالية لمنظام والمشكمة في غالبيتيا 
 إلى سقوط خمسة الجئين فمسطينيين 2013نيسان –  أبريل 28من أبناء المخيم، بتاريخ 

برصاص الجيش الحر بعد المعارك التي دارت بينيم أثناء اقتحام األخير لممخيم، بينما قضى 
 .ثالثة آخرون من أبناء المخيم تحت التعذيب في سجون النظام السوري

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 66 يومًا، والماء لـ 579 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 496لميوم 

 . ضحية156عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 .الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية "94" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي398
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : السبينة مخيم •

 . يومًا عمى التوالي367
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 567نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 213حوالي : درعا مخيم •

 .داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح- زاكية"طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


