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ناشطون يحذرون أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون "
 "النظام السوري من عمليات نصب وابتزاز

      

 
 

 قصف متقطع يستهدف مخيم خان الشيح ومحيطه 

  التركيةتوزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في كلس 
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 آخر التطورات
حذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري من عمليات نصب 
وابتزاز، يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل 

المعتقلين إلى في األفرع األمنية السورية مقابل مبالغ مالية، حيث تعرض العديد من أهالي 
 .عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض المحامين

فإن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وحرقة "وبحسب الناشطين، 
قلوبهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جدًا للمساعدة على تحديد 

خراجهم فيما بعد،  دوالر أمريكي، وتصل ( 0222)وتبدأ المبالغ المطلوبة من مواقع أبنائهم وا 
 ".دوالر بحسب التهمة الموجهة للمعتقل( 02222)حتى 

 
معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية ال يزال مصيرهم ( 8201)يشار أن مجموعة العمل وثقت 

 .الجئًا قضوا تحت التعذيب( 038)و مجهواًل،
الشيح ومحيطه لقصف الطائرات السورية، وقصف وعلى صعيد آخر، تعرض مخيم خان 

المدفعية، وأفادت االنباء الواردة من خان الشيح، أنه تم استهداف المخيم بقصف مدفعي مصدره 
 ،قذائف على مفرق شارع الزهور( 3)موقع الجيش السوري في تلة الكابوسية، حيث سقطت 

ور لسيارات المدنيين، مما سبب مفرق شارع نستلة على الشارع العام، الذي يشهد حركة مر و 
تزامن ذلك مع  ،حالة ارتباك وخوف بين المدنيين، وال أنباء تذكر عن إصابات في صفوفهم

غارات، من جهة أوتوستراد السالم ( 0)استهداف الطائرات السورية المزارع المحيطة بالمخيم بـ 
المخيم والخوف من أن  ومنطقة العباسة ومحيط شارع السعيد، مما سبب حالة فزع بين أبناء

 .يطالهم القصف
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والجدير ذكره أن موقع تلة الكابوسية يشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر 
الذي أصابهم من تلك التلة حيث القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد 

 .من الضحايا والجرحى
تمرار تعرض طريق زاكية، وهو الطريق الوحيد الذي يصل بين إلى ذلك يشتكي األهالي من اس
العاصمة، للقصف والقنص ما انعكس سلبًا على وضعهم و  المخيم والمناطق المجاورة له

 .المعيشي، وخلق أزمات عديدة منها نقص حاد بالمواد الطبية والغذائية وغالء باألسعار

 
 لجان عمل أهلي
بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سورية في تركيا، بزيارة بعض  "بلبل زاده التركية"قامت جمعية 

العائالت الفلسطينية السورية األشد فقرًا في مدينة كلس جنوب تركية، وقّدمت لهم المساعدات 
الغذائية والمالية، من جهتها قامت لجنة فلسطينيي تركيا باطالع وفد الجمعية على ما يعانيه 

من مصاعب، وأبرزها عدم مقدرتهم على الخروج والدخول من الالجئون الفلسطينيون في تركيا 
لى تركيا، وبّينت لهم باألرقام عدد الطالب الفلسطينيين الذين لم يلتحقوا في المدارس، وذلك  وا 

ليرة تركية على ( 02)و( 57)لعدم قدرة األهل تأمين أجور المواصالت والتي تصل ما بين 
 .الطالب الواحد

مية وتقريبية لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين، يقدر عددهم من ووفق احصائيات غير رس
ستة إلى ثمانية آالف شخص موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك 

والذي أصدرته مجموعة " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"بحسب تقرير 
 .آب الماضي/العمل في شهر أغسطس



 

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

 

 
 

 8102/ كانون الثاني ــ يناير / 82/سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان ( 005722)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 87722) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0222)
 .0287يوليو 

 -الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف ( 58.0)أكثر من  •
 .0287كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 8280)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 075)لليوم 

الجيش : مخيم السبينة• .ضحية( 817)عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، ( 725)
 .يوم على التوالي( 183)النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي 

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 8220)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 52)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يومًا ( 005)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -كية زا)باستثناء طريق 


