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بعد اعتقال أبنائهم، النظام السوري يبتز أهالي المعتقلين الفلسطينيين "
 "في سجونه

 

 
 

 قصف يستهدف أحياء تقطنها عائالت فلسطينية في درعا •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "عبد السالم الحسن" •

 دورة تعليمية للطالب الفلسطينيين من حملة الشهادتين االعدادي والثانوي في بلدة يلدا •
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 آخر التطورات

( معتقاًل فلسطينيًا سوريًا في سجون النظام السوري من غياب 1185يعاني أهالي ما يزيد عن )
و أي أي معلومة عن مصير أبنائهم، حيث يتم تغييبهم دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أ

 .معلومات عن وضعهم القانوني، عالوة على أوضاع المعتقلين الصحية في سجونه

األمر الذي يفتح الباب أمام من باتوا يسمون "بتجار المعتقلين" وهم غالبًا من الضباط والمسؤولين 
 األمنيين في األفرع األمنية السورية أو من المقربين منهم.

 
ويختلف  ،ن مقابل بعض المعلومات عنهم وعن أوضاعهمحيث يقومون بابتزاز أهالي المعتقلي

( في بعض $2000ثمن المعلومات من "تاجر" إلى آخر حيث يصل ثمن المعلومة إلى )
 األحيان.

فيما يقوم بعض المسؤولين الذين وصفهم بعض أهالي المعتقلين لمجموعة العمل "بالكبار" بأنهم 
 الق سراح بعض المعتقلين.( مقابل إط$10000يتقاضون مبالغ قد تصل إلى )

ويضيف األهالي، أن معظم من يقومون بتلك األعمال هم "النصابين" الذين يأخذون المبالغ 
ويقدمون معلومات كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفون مع األهالي ويقطعون أي وسيلة للتواصل 

 معهم بعد أخذ المال من أهالي المعتقلين.
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ة العمل في درعا إن قوات قوات النظام والطائرات المروحية وفي سياق آخر، قال مراسل مجموع
طريق السد التي تقطنها عشرات العائالت الفلسطينية، مما و  والحربية قصفت أحياء درعا البلد

 خلف دمارًا وخرابًا في منازل األهالي.

المئات ويضم حي طريق السد تجمعًا للمئات من العوائل الفلسطينية جنوب سورية، باإلضافة إلى 
 .من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر

 
يأتي ذلك القصف وسط ارتفاع وتيرة األعمال العسكرية التي يشنها النظام السوري ضد مناطق 
سيطرة المعارضة السورية في الجنوب السوري، ونزوح االهالي عن اماكن سكنهم نحو المناطق 

 الهادئة نسبيًا.

النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبد السالم دحام الحسن" للسنة الثالثة  إلى ذلك يواصل
على التوالي دون معرفة مصيره، وتم اعتقاله على حاجز دوار الجمارك التابع للنظام السوري في 

 مدينة حماة.

ن من ولم ترد معلومات عنه منذ ذلك الحين، وناشدت عائلته وأصدقاءه من لديه معلومات أو تمك
 .رؤيته داخل السجون أن يتواصل مع 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 
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( معتقاًل 1186اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن 
 ( معتقلة.87فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 
وفي جنوب دمشق، أعلنت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التابعة للهيئة العامة لالجئين 

رعبها الفلسطينيين في سورية عن اقامة دورة مكثفة لطالب الشهادتين االعدادي والثانوي بف
 ذكورا واناثا، وبمشاركة كادر تعليمي مختص. (األدبي -العلمي )

وأوضحت اللجنة عبر موقعها اإللكتروني إلى أن تسجيل الطالب سيتم في بناء معهد التقي 
 5صباحًا الى الساعة  10يوميًا من الساعة  (حارة الفلسطينيين)الواقع بين بلدتي يلدا وببيال 

 عصرًا.

الحرب في سورية ال تزال تؤثر بشكل مباشر على التعليم لالجئين الفلسطينيين  ٌيشار إلى أن
الذين يعيشون فيها، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في الحصول 

 على التعليم، بسبب الحصار والقصف وسوء األوضاع األمنية في سورية.

 

 2017إبريل –نيسان  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3481) •
 ( امرأة.455)
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( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1185) •
لى مخيم القيادة العامة ع –امرأة.حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 ( على التوالي.1372اليرموك يدخل يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •

 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1103انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.954)
( يومًا، 1447ات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندر  •

 ( يومًا.181والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •

( 17) ( ألف، وفي األردن31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


