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لجيش السوري النظامي يفجر منزل المسؤول السابق لحركة حماس ا"
 "في مخيم الحسينية

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

  للكشف عن مصيرهمناشدة من ذوي معتقل فلسطيني في السجون السورية. 

 اإلفراج عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

  مقدونيا تشدد إجراءاتها األمنية على الحدود مع اليونان لمنع الالجئين من الوصول
 .إليها

 السلطات السلوفاكية تفرج عن عائلة فلسطينية سورية وتستمر باعتقال آخرين. 

 "ى النازحين من اليرموك في يلدا وببيالتوزع المياه عل" ثمار الخيرية. 

 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
" وسام الدواس"أفاد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن الالجئ الفلسطينيي 

وذلك بعد اعتقال دام  ،من سكان بلدة دمر، قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري
 .الشخصية لذويه يوم أمس حوالي العام، حيث سّلم األمن العسكري هويته وأغراضه

الجئًا فلسطينيًا تحت التعذيب ( 214)الجدير بالذكر أن مجموعة العمل كانت قد وثقت قضاء 
 .في سجون النظام السوري خالل األعوام الماضية

 
 وسام الدواس

 آخر التطورات 
قامت قوات من الجيش السوري النظامي بتفجير 

لحركة المسؤول السابق " محمود زغموت"منزل 
حماس في مخيم الحسينية بريف دمشق، األمر 
الذي أدى إلى دمار المنزل بشكل كامل، فيما أفاد 
ناشطون أن الجيش السوري وبعض المجموعات 
الفلسطينية الموالية له قد قاموا بتدمير ونسف عددًا 
من بيوت الناشطين داخل المخيم، باإلضافة إلى 

زاهر "ابي تدمير مئذنتي جامع القدس وجامع الصح
 ".األشجعي

من أبناء " عبد الرؤوف خزاعي" وفي موضوع مختلف أطلقت عائلة الشاب الفلسطيني السوري
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق نداء مناشدة لجميع الجهات الدولية والقانونية العاملة 
بمجال حقوق اإلنسان، طالبت فيه الكشف عن مصير ولدها الذي اعتقل من حاجز مخيم 
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اعتقاله وحتى اليوم لم  ، وقالت العائلة أنه منذ لحظة4112اليرموك في الشهر العاشر من عام 
 .ترد أي معلومات أو أخبار عنه

 
 عبد الرؤوف خزاعي

معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية خالل ( 352)يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
ضحية  214أحداث الحرب وال يعرف عن مصيرهم شيء أو أماكن اعتقالهم، كما وثقت 

 .األفرع والسجون السوريةفلسطينية قضوا تحت التعذيب في 
أغسطس الحالي باإلفراج عن  –آب / 11وفي سياق ليس ببعيد ُسجل قيام األمن السوري في 

، والذي "طارق حسان صالح شطارة"الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص هما 
مشق أغسطس الجاري من قبل عناصر حاجز البرج في منطقة البحصة بد –آب / 6أُعتقل يوم 

التابع للجيش السوري، وذلك أثناء عودته من عمله، علمًا أنه في بداية العقد الثالث من العمر، 
آب / 14التي اعتقلها يوم " ابتسام يونس بكر"من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين، كما أفرج عن 

في  حلب أثناء سفرها هي ووالدتها إلى حلب، ُيشار أنها -أغسطس الحالي، من كراج حمص  –
 .العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطين

وباالنتقال إلى مقدونيا حيث شهدت الحدود المقدونية اليونانية توترًا غير مسبوق، حيث استنفر 
صباح األمس المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود المقدونيين لمنع دخول الالجئين 

 .اليونان السوريين القادمين منو  الفلسطينيين
األمر الذي أدى إلى تجمع المئات من الالجئين عند الحدود بين البلدين، فيما تعرض العشرات 

 .منهم إلصابات متعددة بسبب استخدام الشرطة المقدونية لقنابل الغاز المسيل للدموع
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ن من الجدير بالذكر أن مقدونيا تعد نقطة عبور لالجئين الفارين من الحرب في السورية والقادمي
اليونان حيث يتجهون إلى مقدونيا ومنها إلى هنغاريا ومن ثم يستكملون طريقهم نحو الشمال 

 .األوروبي

 
 التشديد األمني على الحدود في مقدونيا

وعلى صعيد متصل وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد أن السلطات السلوفاكية أفرجت عن 
، في 4115/ يوليو  –تموز / 1اعتقلتهم يوم  وعائلته، الذين" فادي قاسم" الالجئ الفلسطيني

غضون ذلك ال تزال تلك السلطات تحتجز كل من باسل وخالد شنكل والجئ آخر من عائلة 
الغضبان وعائلتين من مخيم اليرموك في سجونها، بتهمة دخول أراضيها بطريقة غير شرعية، 

رسالة من الالجئين  كانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية قد تلقت سابقاً و  هذا
الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في سلوفاكيا ناشدوا فيها المنظمات الدولية والصليب األحمر 

 .الدولي من أجل التدخل إلطالق سراحهم

 
 "فادي قاسم" الالجئ الفلسطينيعائلة 
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إلى اليونان " قوارب الموت "يذكر أن الالجئين كانوا قد فروا من مخيماتهم في سورية ثم ركبوا 
ثم عبروا إلى هنغاريا التي أجبرتهم على البصمة بالقوة، ثم حاولوا التوجه أللمانيا إال أن اعتقلتهم 

 .السلطات السلوفاكية على أراضيها
 

 لجان عمل أهلي
تواصل مؤسسة ثمار الخيرية تقديم مياه الشرب ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدات يلدا 

يشار أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن .المجاورة لليرموكوببيال وبيت سحم 
داعش له مطلع إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر  –مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم الدولة 

 .جبهة النصرة المتواجدين في اليرموك
داخله إثر  ويذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت عملها

 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم بإغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم

 
 

 1122/ أغسطس  -آب / 12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 255111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 155511) •

" األونروا"فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا ( 6111)لبنان، 
 .4115لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 26)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 221)يومًا، والماء لـ ( 151)لتوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ا( 011)لليوم 
 .ضحية( 111)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 624)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 122)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 210)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


