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بعد تسريبات عن إحراق جثامين المعتقلين في سجن صيدنايا "
 "فلسطينيون يطالبون النظام بالكشف عن مصير معتقليهم

 

 
 

 قصف ليلي يستهدف مخيم اليرموك بدمشق •

 قوات النظام تستهدف بقذائف الهاون حيي المنشية وطريق السد في درعا •

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •
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 خر التطورات آ

 أطلق أهالي المعتقلين الفلسطينيين السوريين والسوريين نداًء عبر مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية واإلنسانية بالضغط على 

السوري من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وبحسب أهالي أحد النظام 
المعتقلين بأن خوفهم على مصير أبنائهم زاد بعد سماعها نبأ إحراق النظام السوري لجثث 

 .المعتقلين بسجن صيدنايا العسكري شمال دمشق

 
أدلة ترجح أن النظام السوري في غضون ذلك أفادت قناة الجزيرة أن الواليات المتحدة كشفت عن 
مشيرة إلى احتمال إعدام  ،أقام "محرقة" لجثث المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بسجن صيدنايا

خمسين معتقاًل هناك يوميًا، وقالت األمم المتحدة إنه يجب محاسبة كل من يرتكب الجرائم 
 بسوريا.

ستيوارت جونز على  فيما عرض مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط
، تظهر ما بدا كأنه ثلوج 2015الصحفيين صورًا التقطت عبر األقمار الصناعية مطلع عام 

 .تذوب على سطح المنشأة، وهو ما قد يشير إلى الحرارة المنبعثة من داخلها

النظام السوري باالفراج « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»من جانبها طالبت 
وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن واإلفصاح عن 

 ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".
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مسلخ »قت سابق تقرير حمل عنوان و  الجدير بالتنويه أن منظمة العفو الدولية أصدرت في
تنفيذ »، أكدت خالله قيام السلطات السورية بـ «يابشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنا

 «.معتقل غالبيتهم من المعارضين المدنيين 13000اعدامات جماعية سرية شنقًا بحق 

وعلى صعيد آخر، تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق ليل 
أضرارها على الماديات، ترافق ذلك الثالثاء لقصف طال أماكن متفرقة منه، اقتصرت  –االثنين 

 مع اشتباكات عنيفة على أطراف المخيم بين قوات النظام وتنظيم "داعش".

وباالنتقال إلى درعا، حيث تعرض حي المنشية وطريق السد الذي يضم تجمعًا لالجئين 
الفلسطينيين في ريف درعا للقصف بعدد من قذائف الهاون، دون أن يسفر ذلك عن وقوع 

 بين المدنيين. إصابات

 
% من مبانية وحي طريق السد يشتكون  80إلى ذلك ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 

من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق 
الكهرباء المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه و 

 واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

أما في لبنان، فقد قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 
($ بدل إيجار لكل عائلة 100الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 ( $ لكل شخص.27) ( ألف ل.ل حوالي40بدل طعام )و  فلسطينية الجئة من سورية،
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 2017مايو  –أيار  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3498) •
 ( امرأة.461)

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1603) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار •
 ( على التوالي.1397يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1128انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.979)

( يومًا، 1472أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( أيام.206والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )
أما في لبنان، فقد قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين  •

($ بدل إيجار لكل 100م صرف مبلغ )الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وت
( $ لكل 27( ألف ل.ل حوالي )40بدل طعام )و  عائلة فلسطينية الجئة من سورية،

 شخص.


