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مجموعة العمل: العشرات من األمهات الفلسطينيات معتقالت في "
 "سجون النظام السوري 

 

 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك ودرعا لالجئين الفلسطينيين •

 أهالي مخيم الرمل في الالذقية يشتكون االجراءات األمنية المشددة وغالء المعيشة •

 وال معلومات عنه حتى اليوم 2013الالجئ "عاصف الجمل" اعتقل عام  •
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 آخر التطورات

يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات منذ اندالع الحرب الدائرة في 
سورية، حيث ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه تم توقيفهن 

 المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية. على الحواجز

وبحسب ما أكده فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون 
( الجئة فلسطينية، مشيرًا إلى أن المعتقالت توزعن حسب 83النظام السوري بلغ حتى اليوم )

( الجئة في دمشق وحدها، 21و التالي: حيث اعتقلت )المدن السورية التي اعتقلن فيها على النح
( فلسطينيات في حمص، وأربع الجئات في درعا، والجئتان في 10( في ريف دمشق، و)21و)

( الجئة في 21الالذقية، والجئة في حلب، وأخرى في حماة، والجئتان في لبنان، بينما اعتقلت )
 .أماكن متفرقة من سورية

 
بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو  أن وقالت مجموعة العمل

أمهات مع أو بدون أطفالهن، يشار إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال 
نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في  ،اإلعاقةو  والخطف والموت

 .ريةبين أطراف األزمة السو  2011آذار  –مارس 
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وفي موضوع مختلف، شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، 
يوم أمس، اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة الموالية للنظام 

 جبهة النصرة من جهة أخرى، ترافق ذلك معو  السوري من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
 قصف المخيم بعدد من قذائف الهاون اقتصرت أضرارها على الماديات.

وفي سياق متصل، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يوم أمس لقصف ليلي 
بقذائف الهاون استهدفت أماكن متفرقة منه، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة على أطراف 

 ية المسلحة وقوات النظام السوري.المخيم بين قوات المعارضة السور 

الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية وأمنية صعبة، 
وخاصة داخل مخيم درعا، تتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي، وتواصل أعمال القصف على 

انيه وسقوط (% من مب70المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي )
 ضحايا.

 
وعلى صعيد آخر، يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت الدهم واالعتقال 
التي تقوم بها األجهزة األمنية السورية بين الحين واآلخر لمنازل المدنيين، حيث تدهم المجموعات 

 .ا مقاّر لهاالفلسطينية الموالية للنظام السوري البيوت وتسيطر على بعضها وتتخذه
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ويواجه الشباب في هذا المخيم، كغيرهم، مالحقة األجهزة األمنية السورية بهدف سوقهم إلى 
 التجنيد اإلجباري، وهو ما اضطر العديد منهم إلى الهرب خارج البالد.

فيما يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء، وسط استمرار معاناتهم االقتصادية، 
 ي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات المنازل.إذ يشتك

 

 اعتقال

منذ أن تم اعتقال الالجئ "عاصف الجمل" من 
( عند حاجز سبينة في ريف دمشق 1973موالد )

لم ترد أية معلومات  2013-8-29وذلك بتاريخ 
عنه حتى اليوم، يذكر أن "الجمل" ال يحمل الهوية 

ينية السورية وذلك كون والده من مواليد الفلسط
 الضفة الغربية في فلسطين.

يذكر أن مجموعة العمل كانت قد طالبت النظام 
السوري بضرورة اإلفصاح عن أسماء المعتقلين 
الفلسطينيين لديه، حيث بلغ عدد من تمكنت 

 ( معتقاًل.1176المجموعة من توثيقهم )

 

 2017مارس  –آذار  21 فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3470) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1176) •
 امرأة.
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مة على مخيم اليرموك القيادة العا –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1368يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 193) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1074انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.882)

( أيام، والمخيم 1418حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم  •
 ( يوما.152يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 ( يومًا.1223)

، في 2016با حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أورو 79حوالي ) •
( 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 )


