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( 1183عشية يوم األسير الفلسطيني، مجموعة العمل: وثقنا حوالي )"
 "معتقاًل فلسطينيًا تم أخفائهم قسرًا في السجون السورية

 

 
 

 مقتل عنصرين من قوات الجليل في ريف حماة  •

 يلدا لليوم الثاني على التوالي -اغالق طريق مخيم اليرموك  •

 اإلفراج عن أحد أبناء مخيم العائدين حمص بعد سنتين من اعتقاله •

 (2013"محمود المصري" منذ ) األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني •
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 ضحايا

عنصران قضيا من "حركة شباب العودة الفلسطينية" 
)قوات الجليل( إحدى المجموعات الفلسطينية التي 

ري، أثناء المعارك تقاتل إلى جانب قوات النظام السو 
المندلعة في ريف مدينة حماة بين قوات النظام السوري 
والفصائل الموالية له من جهة، وقوات المعارضة 

 السورية من جهة أخرى.

على الفيس بوك وأوردت "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة على صفحتها 
 .د وليد األشقر""خالو "شرف محمد عزيز حسن" أسماء الضحايا وهم

 

 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات المجموعة 
" معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1183وبالتزامن مع يوم األسير الفلسطيني تشير إلى وجود "

ضحايا و  ن أعداد المعتقلينالسوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكو 
التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام 
السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت 

 خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية.
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ن أجل فلسطينيي سورية" مطالبتها النظام السوري باإلفراج ومن جانبها جددت "مجموعة العمل م
مؤكدة أن  ،واإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوالً 

 .ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس"

ت اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز إلى ذلك أشارت مجموعة العمل إلى أنه تم رصد عمليا
التفتيش أو أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حمالت 
االعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد االعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص 

ل بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته المعتقل، وفي حاالت متعددة تقوم الجهات األمنية باالتصا
 من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق يستمر لليوم الثاني على التوالي اغالق الطريق الوحيد الرابط 
بين مخيم اليرموك ويلدا ألسباب مجهولة، حيث يعد المنفذ الرئيسي لدخول وخروج طالب 

لمدنيين المحاصرين من المخيم إلى البلدات المجاورة، وإدخال المواد والمساعدات المدارس وا
 .الغذائية واألدوية ألبناء المخيم المحاصرين

وفي سياق مختلف أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الشاب الفلسطيني"أمجد هدبة" بعد اعتقال 
 عائدين في حمص.دام نحو سنتين قضاها في السجون، وهو من أبناء مخيم ال

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ 
" منذ خمس الفلسطيني "حمود حسن نعيم المصري 

سنوات على التوالي دون معرفة مصيره، وتم اعتقاله 
في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وكانت آخر 

 معلومات وصلت عنه منذ قرابة سنتين.

مات أو تمكن وناشدت عائلته وأصدقاءه من لديه معلو 
من رؤيته داخل السجون أن يتواصل مع مجموعة 

 العمل.
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 2017إبريل –نيسان  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3478) •
 .( امرأة 455)

( 86التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات 1183) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1368يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1099انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 950)

( يومًا، 1443أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يومًا.177والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف  ( ألف الجئ فلسطيني سوري 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


