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الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية والنظام "
 "معقتل فلسطيني 1600يواصل اعتقال أكثر من 

 

 
 

 ز مساعدات "لهيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك مقابل إدخالها لكفريا والفوعةتجهي •

 داعش ينصب كاميرات مراقبة ومفارز أمنية لمراقبة األهالي في مخيم اليرموك •

 الموت يبدد أحالم الجئة فلسطينية بالعودة إلى مخيم اليرموك •
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 آخر التطورات

اضي" من أبناء مخيم العائدين بحمص لمجموعة العمل وفاة أكد ذوو المعتقل الفلسطيني "هيثم مهند الق
نجلهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وقالت عائلة القاضي إن ولدهم "مهند" فارق الحياة في 

أعوام من اعتقاله، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن  4سجون النظام السورية بعد 
 ( ضحية.468إلى )وثقتهم مجموعة العمل 

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

 المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

ورية ستيفان دي ميستورا خالل مؤتمر صحفي اليوم: أنه "يتم تجهيز قال المبعوث الدولي إلى س
فيما أكد مراسلنا نقاًل عن مصادر محلية في مناطق  ،المساعدات لكل من مخيم اليرموك وكفريا والفوعة"

 سيطرة تحرير الشام بمخيم اليرموك أنهم في انتظار إدخال المساعدات من قبل النظام السوري.

وكانت "هيئة تحرير الشام" إحدى فصائل المعارضة المسلحة في سورية، أكدت في وقت سابق أن مخيم 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين هو خامس البلدات التي جرى توقيع االتفاق بشأنها بين النظام السوري 

 و"جيش الفتح" فيما يعرف باتفاق "البدات األربع".

األولى منه تقضي بإدخال المساعدات الغذائية والطبية لمناطق سيطرة أن المرحلة وينص االتفاق على 
"تحرير الشام" في مخيم اليرموك وإخراج الحاالت المرضية المستعجلة، إضافة إلى خروج المقاتلين ومن 

 يرغب من األهالي في مخيم اليرموك في المرحلة الثانية.
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قًا" في مناطق سيطرتها في مخيم اليرموك يبلغ النصرة ساب –يذكر أن عدد عناصر "هيئة تحرير الشام 
فق مصادر تابعة للنظام، ومن المقرر إخالؤهم من المخيم باتجاه الشمال السوري و  ( عنصراً 130قرابة )

 .ضمن اتفاق البلدات األربع مع النظام

ية أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم داعش جنوب دمشق نصب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيس
 في مناطق سيطرته بمخيم اليرموك المحاصر.

وأضاف مراسلنا أن التنظيم وضع مفارز أمنية له ضمن مقرات ثابتة لمراقبة الطرقات وتحركات األهالي 
على مدار الساعة، ولكل منطقة مفرزة تقوم بتوزيع عدد من الكاميرات تكشف الشوارع الرئيسية والفرعية 

 عليها. المهمة ويتناوب عناصر التنظيم

وكان تنظيم "داعش" قد أغلق الحارات المحاذية لقطاع الشهداء في مخيم اليرموك، وذلك بعد إخالء 
 المدنيين منها، مضيفًا أن التنظيم حولها إلى قطاعات عسكرية.

ُيشار أن "داعش" ارتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، وذلك بعد 
 .2015ابريل  –نيسان  1يم اليرموك يوم سيطرته على مخ

في سياق مختلف بدد الموت أحالم الالجئة الفلسطينية السورية "ماجدة حسين معجل" والتي كانت تعمل 
مربية ومرشدة صحية بالعودة إلى مخيم اليرموك الذي غادرته مع عائلتها إلى مدينة العثمانية في تركيا، 

 ، وقضاء بقية حياتها فيه.2012 – 12 – 16للمخيم يوم  بعد قصف الطيران الحربي السوري 
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عانت "المعجل" خالل السنوات األربع التي قضتها في مدينة العثمانية بتركيا من مرض الربو الحاد الذي 
انهك قلبها وكليتيها، حيث أخبرها األطباء بضرورة تبديل الكليتين لتستطيع البقاء على قيد الحياة، إال أن 

المهندس عدنان محمد عبد هللا" بمرض جل لم تنته هنا، بل ما زاد من معاناتها اصابة زوجها "مأساة المع
 عصبي وشلل دماغي.

 

 2017أغسطس  –آب  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3558) •
 امرأة.

 ( امرأة.103قاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معت1628) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1483يومه )
بسبب الحصار  ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1222انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1071)
( يومًا، والمخّيم 1565أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.318يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


