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طالب فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية يرفع حصيلة "
 "( الجئا  456ضحايا التعذيب إلى )

 

 
 

 قوات النظام تستهدف مخيم درعا بإسطوانات الغاز. 

  فلسطينيين بعد شهر من احتجازهم جنوب سورية 4داعش يطلق سراح. 

 فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها الطبية المجانية لنازحي اليرموك. 
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 التطورات آخر

تحت التعذيب في سجون النظام  ( عاما  21قضى الشاب الفلسطيني "قاسم أمجد ابراهيم" )
على أحد حواجز دمشق أثناء ذهابه  2014-1-12السوري، حيث اعتقله عناصر األمن بتاريخ 

 .دمشقلتقديم امتحانات الجامعة علما  أنه طالب سنة ثانية في قسم الجغرافيا في جامعة 

( من قبل أحد أصدقائه المعتقلين حيث أكد لذويه قضائه تحت 215وتمت مشاهدته في الفرع )
وهو من  ،، وتم تسليم ذويه شهادة وفاته من مشفى تشرين العسكري 2014-6-9التعذيب بتاريخ 

 .عرب الصبيح من مدينة الناصرة في فلسطين ومن أبناء المزيريب جنوب سورية

 
فلسطينيا  في السجون السورية منهم  ( الجئا  1129العمل وثقت اعتقال ) يشار إلى أن مجموعة

( ضحية من الالجئين 455ووثقت كذلك ) ،( الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيء80)
 .الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب

إلى ذلك قصفت قوات النظام السوري يوم أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 
بعدد من إسطوانات الغاز وقذائف الهاون، استهدفت مناطق متفرقة منه دون أن يسفر ذلك عن 
وقوع إصابات بين المدنيين، وتعد أسطوانة الغاز المتفجرة إحدى أدوات قصف قوات النظام 

 .السوري على المناطق السكنية وتسبب سقوط ضحايا وتحدث خرابا  في المنازل
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من مبانية يشتكون من أوضاع إنسانية  %80خيم الذي دمر حوالي في حين ال يزال سكان الم
قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، كما 

الكهرباء واالتصاالت لفترات و  يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه
 .زمنية طويلة

داعش أطلق سراح أربعة شبان من  -العمل في سورية، أن تنظيم الدولة  أفاد مراسل مجموعة
أبناء مخيم خان الشيح بعد اعتقال دام أكثر من شهر في منطقة "رجم البقر" في ريف محافظة 

ى تركيا عبر البادية السويداء الشمالي الشرقي جنوب سورية، وذلك خالل محاولتهم السفر إل
 : السورية وهم

"خالد حسين"، فيما أكد مراسل مجموعة العمل و "عمار عزيز"و "خالد سليمان"و "عمر سليمان"
 .أن شابا  من أبناء المخيم رفض التنظيم إطالق سراحه دون معرفة السبب

ويعتبر طريق البادية أحد أهم طرق التهريب من جنوب سورية وصوال  إلى تركيا، وذلك هروبا  من 
طرته بين المدن، في حين أن منطقة "رجم البقر" في محافظة حواجز النظام السوري ومناطق سي

السويداء تعتبر أولى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وله نقاط انتشار فيها، ويمر فيها 
 .كل من يسلك هذا الطريق باتجاه الشمال عبر الصحراء باتجاه الميادين في دير الزور
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 لجان عمل أهلي

الجرحى والمرضى من أهالي و  هيئة فلسطين الخيرية بزيارة كبار السن يستمر القسم الطبي في
بيت سحم(، ومعاينتهم وفحصهم  –ببيال  –مخيم اليرموك النازحين إلى المناطق المجاورة )يلدا 

 .وتقديم الخدمات الطبية واألدوية المجانية

( وصفة 1550)حيث بلغ عدد الوصفات الطبية المقدمة خالل شهر تشرين األول المنصرم 
قدمت بالمجان ألهالي مخيم اليرموك، كما يقوم قسم الدراسات االجتماعية في الهيئة بتقديم كفالة 
لأليتام ومعونة مالية لكبار السن والمصابين من أهالي مخيم اليرموك سواء  النازحين إلى المناطق 

 .المجاورة أو الموجودين داخل المخيم

، مستمرة بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك بالرغم من إغالق ُيشار أن هيئة فلسطين الخيرية
 .كافة مكاتبها داخل المخيم المحاصر

 
 إحصائيات وأرقام حتى 21/ تشرين الثاني– نوفمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية  (6000)  •

 .2015يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .ي قطاع غزةالجئا  فلسطيني سوري ف (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة العامة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يوما ، 1311( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1252على المخيم لليوم )
 .( ضحية190( يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار )772)والماء لـ 

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1105)

( يوما  بعد سيطرة مجموعات 1297مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70( يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )955يم درعا: حوالي )مخ •
( على التوالي، 54مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم ) •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
ئدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيا  مع مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعا •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


