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العدد1992 :

"في يوم األسير الفلسطيني مجموعة العمل تطالب مجددا ً باإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين
الفلسطينيين في السجون السورية"
•
•
•
•
•

قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك جراء سقوط قذيفة هاون في حي الزاهرة بدمشق.
مجموعة العمل :وثقنا حوالي ( )1674معتقالً فلسطينيا ً في السجون السورية.
النظام يفاوض داعش للخروج من جنوب دمشق إلى منطقة حوض اليرموك بدرعا.
قصف واشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك بدمشق ،واألونروا تعبر عن قلقها.
فصائل المعارضة تغلق المنفذ الوحيد بين مخيم اليرموك ويلدا.

ضحايا
قضى أمس الثالثاء ،الالجئ الفلسطيني "سليم أيمن حيفاوي" ،أحد أبناء مخيم اليرموك إثر سقوط
قذيفة هاون على حي الزاهرة القديمة بالعاصمة السورّية دمشق.

آخر التطورات
جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري باإلفصاح عن وضع
المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوالً ،مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت
السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».
هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير االختفاء القسري  "1و"االختفاء
القسري  ،"2ومجزرة الصور" تناولت من خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا
نتيجة التعذيب واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة ،فيما أكدت
المجموعة ومن خالل المتابعة والرصد اليومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين والمعلومات الموثقة
بأن هناك ( )465ضحية فلسطينية تم توثيقها ،من بينهم (  )59الجئاً فلسطينياً تم التعرف على

جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري ،و( )35امرأة قضت
تحت التعذيب بحسب شهادة أحدى المعتقالت المفرج عنهم ،وغيرهم العشرات من الالجئين
الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة التصفية المباشرة أو تحت التعذيب
بعد تعرضهم ألقسى وأشد أنواع التعذيب ،فقد تم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على
حواجز 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 المعتقل ،وفي حاالت متعددة تقوم الجهات األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور
لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

إلى ذلك ،أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات
المجموعة وبالتزامن مع يوم األسير الفلسطيني تشير إلى وجود " "1674معتقالً فلسطينياً في

السجون السورية تمكنت المجموعة من توثيقهم ،بينهم  106نساء ،ومن المتوقع أن تكون أعداد
المعتقلين وضحايا 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 خوفاً من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية.

وفي موضوع مختلف ،قال مراسل مجموعة العمل إن أن وفداً تابعاً للنظام السوري دخل مساء يوم
أول أمس االثنين إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش ،للتفاوض معه حول إمكانية خروج عناصره من

جنوب دمشق إلى منطقة حوض اليرموك بدرعا جنوب سورية ،تفادياً لشن أَي عمل عسكري
يستهدف المنطقة الجنوبية ،إال أن تنظيم داعش رفض ذلك ،وأصر على البقاء في مناطق سيطرته،

مما ينذر باحتمال شن عمل عسكري قريب من قبل قوات النظام على مخيم اليرموك ،خالل األيام
القليلة القادمة.
إلى ذلك قصف النظام السوري مواقع لداعش في مخيم اليرموك ليل االثنين – الثالثاء بقذائف
الهاون وصواريخ أرض أرض ،اقتصرت أضررها على الماديات.

فيما اندلعت صباح األمس اشتباكات متقطعة بين تنظيم داعش من جهة ،وقوات النظام السوري
والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى ،على محور قطاع الشهداء في مخيم اليرموك،
استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة والرشاشات الثقيلة ،تزامن ذلك مع تعرض أماكن متفرقة
من المخيم للقصف اقتصرت أضرارها على الماديات.

إلى ذلك ال يزال الغموض يكتنف مصير مئات المدنيين المتبقين في المخيم الذين ينتظرون بقلق
بالغ بدء معركة جنوب دمشق ،والتي تشكل خط اًر على حياتهم في حال لم يتم فتح معبر أمن

لخروجهم من اليرموك.

وكان سامي مشعشع الناطق باسم "أونروا" وصف التطورات األمنية في محيط وداخل مخيم اليرموك،
باألحداث "المقلقة" ،مطالباً كافة األطراف بالسماح للمدنيين الراغبين بمغادرة مناطق النزاع بأن

يغادروا بسالم وأمن.

وأضاف إلى أنه "ينبغي أن يتم السماح أيضا بإخالء الحاالت الطبية وتوفير سبل وصول آمن من
أجل توزيع معونات منقذة للحياة ،والتي تشمل الغذاء والدواء ،على كافة المدنيين المحاصرين داخل
اليرموك والمناطق المجاورة في يلدا وببيال وبيت سحم".
وفي موضوع ليس ببعيد ،أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تسيطر على البلدات
المجاورة لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق إغالقها لحاجز العروبة الذي يفصل بين
المخيم وبلدة يلدا ،والذي يعد المنفذ الوحيد ألهالي المخيم المحاصرين من قبل النظام والمجموعات
الفلسطينية الموالية له منذ  1733يوماً.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  17نيسان  -ابريل 2018
• ( )3696حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1733على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1468يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1317يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )564يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

