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15-10-2017 

 "قصف واشتباكات عنيفة بين "داعش" ومجموعات المعارضة جنوب سورية "

 شاب فلسطيني يقضي تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري  •

النظام يمنع طالب الشهادة الثانوية جنوب دمشق من الخروج عبر معبر ببيال لتأدية االمتحان  •

 المعياري

 ية تنطلق في لندن مطالبة باإلفراج عن المعتقلين في معتقالت النظام السوريحافلة الحر •



 

 ضحايا

ت النظام السوري، حيث قضى الشاب الفلسطيني "عز الدين الخطيب" تحت التعذيب في معتقال
سنوات، وسلمت هويته وشهادة الوفاة لذويه، وهو من  3اعتقلته األجهزة األمنية السورية منذ حوالي 

سكان مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب 
 ( ضحية.474من الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى )

 

 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية وقوع قصف واشتباكات عنيفة بين لواء خالد إحدى 
المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في حوض 

 اليرموك الغربي والذي يضم مخيمات وتجمعات فلسطينية جنوب سورية.

عارضة السورية المسلحة تواصل معاركها مع التنظيم منذ ثالثة أيام في وقال مراسلنا أن فصائل الم
 حوض اليرموك الغربي في محاولة السترداد مناطق قد خسروها مؤخرًا.

فيما يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في المنطقة بوضع صعب بين القصف واالشتباكات 
ردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع المساعدات من جهة وتضييق تنظيم الدولة عليهم، وانعدام موا

 عنهم وسوء األوضاع الصحية.



 

وكانت منطقة حوض اليرموك الغربي قد شهدت موجة نزوح بسبب اشتداد المعارك بين تنظيم 
داعش وفصائل المعارضة المسلحة، حيث سيطر لواء خالد التابع لتنظيم داعش على عدة  -الدولة 

 رموك ومنها بلدات تسيل وجلين وسحم وتل الجموع.حوض اليفي مناطق في 

 

 

 

 

 

 

 

 

يذكر أن تنظيم داعش قد ارتكب مجزرة أواخر الشهر الثاني من العام الجاري في بلدة "جّلين" عقب 
اشتباكات مع فصائل "الجيش الحر" والفصائل المتحالفة معها، وراح ضحيتها عدد من الالجئين 

 الفلسطينيين وثقت مجموعة العمل أسماءهم.

كما استهدف التنظيم أواخر الشهر الثالث عدد من الالجئين، أدى إلى إصابة أربعة الجئين بجروح 
 بين المتوسطة والخطيرة وذلك خالل محاولتهم الهروب من مخيم جلين الذي يسيطر عليه التنظيم.

بع وفي سياق متصل، أكد مراسلنا في مخيم اليرموك قيام عناصر حاجر ببيال في ريف دمشق التا
للنظام بمنع خروج طالب الشهادة الثانوية في مناطق جنوب دمشق من الخروج لتقديم االمتحان 

 المعياري المخصص للطالب الذين لم يتمكنوا من الدراسة ضمن المدراس.

ووفقًا لما نقله أحد الطالب لمراسلنا فإن عناصر الحاجز قالوا لهم إن المنع جاء كردة فعل على 
 دمشق في اتفاق مناطق خفض التصعيد.إعالن دخول جنوب 



 

ومن جانب آخر أشار مراسلنا إلى المعارضة السورية المسلحة كانت قد شددت إجراءاتها عبر 
حاجز يلدا / اليرموك صباح اليوم حيث تم السماح بدخول األهالي على شكل دفعات بين الحين 

 واآلخر.

ية لندن حافلة بطابقين تحمل صورًا انطلقت قبل أيام في العاصمة البريطان ،وعلى صعيد آخر
لمعتقلين قسريًا في سجون النظام السوري، وعلقت الفتة مكتوب عليها "دمشق"، وأخرى "الحرية 

 للمعتقلين".

وكان بداخل الحافلة ستة نساء سوريات من ذوي المعتقلين والمختفين قسريًا وبينهم المحامية نورا 
ي" والذي أعدم في السجون السورية بعد ثالث سنوات غازي زوجة الناشط الفلسطيني "باسل صفد

 من سجنه.

ونّظم الحملة حركة "عائالت من أجل الحرية" التي تقودها سوريات للدفاع عن حقوق المعتقلين 
 والمختفين قسريًّا، بهدف التوعية بأوضاع المعتقلين في سورية والمطالبة بإطالق سراحهم.

وقال منظمو الحملة "هذه الحافلة تحمل معها دقات قلب األمهات الذين ينتظرون أطفالهم، والشوق 
 لألزواج واألخوة واألخوات والزوجات الذين ينتظرون من أفراد عائالتهم ان يقرع بابهم مرة اخرى"

النساء وبعد تجول الحافة في عدة شوارع في لندن توقفت عند ساعة يغ بن وسط لندن، حيث نزلت 
 من الحافلة وحملن صور المعتقلين لمشاركة "قصص األمل والتحدي" بحسب المنظمين.

 

 

 

 

 

 



 

وأكدت النساء أن الحافلة ستمر خالل رحلتها بمدن حول العالم تحاول جمع تضامن شعوب العالم 
 التي ال تقبل الظلم، مشددين على رفع صوت الحرية للمعتقلين والمختفين قسريًا.

أملهن بأن تنتهي رحلتهم في دار المحكمة في دمشق "حيث سنعلن أنه لن  وتحدثت النساء عن
 يكون هناك احتجاز تعسفي أو حاالت اختفاء قسري"

معتقاًل وثقتهم  1639ُيذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري تجاوز 
لسوري، عالوة على مجموعة العمل، ويواجهون أبشع أساليب التعذيب على يد عناصر األمن ا

 توثيق آالف الضحايا تحت التعذيب.

 2017أكتوبر  -تشرين األول  14فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3600• )
 امرأة.

 ( امرأة.105لتابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات ا1640• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1550يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 200• )
 في مخّيم اليرموك.

( 1127( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1287انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

( أيام، والمخّيم 1623أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 ( يومًا.374يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016يني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسط85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


