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أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية يتهمون المؤسسات "
 "الفلسطينية والدولية الرسمية بالتغافل عن مصير أبنائهم

   

 
 

  السوريالجئ فلسطيني يصاب بالشلل إثر تعرضه للتعذيب في سجون النظام. 

  تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم خان الشيح، واستهداف منفذه الوحيد
 .بالرشاشات الثقيلة

  السويدية يشاركون في مسيرة " يافلة"العشرات من أبناء مخيم اليرموك في مدينة
 .نصرة لألقصى

  مؤسسة جفرا تستعد لتوزيع مساعداتها على أهالي اليرموك النازحين إلى البلدات

 .المجاورة
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 آخر التطورات
اتهم ناشطون وعدد من أهالي معتقلين فلسطينيين في السجون السورية، المؤسسات الدولية 
والفلسطينية ومنظمة التحرير بالتغافل ونسيان ملف أبنائهم المعتقلين وما يتعرضون له في 

المنظمات الدولية سجون النظام السوري، وطالبوا عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل 
 والفلسطينية ومنظمة التحرير، العمل من أجل إطالق سراح أبنائهم والكشف عن مصيرهم،

التدخل لوقف االنتهاكات التي ُتمارس بحق الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، و 
ثارة هذه القضية على أعلى المستويات الممكنة وفي المحافل الدولية، خاصة في ظل  شهادات وا 

 .مفرج عنهم تؤكد تعرض الالجئين الفلسطينيين لشتى طرق التعذيب واغتصاب النساء وامتهانهم

 
الجئًا فلسطينيًا في سجونها، بين طفل  0111وتواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر من 

أمهاتهم، وتشير رضع في أحضان و  وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها
 31الجئًا فلسطينيًا في السجون السورية منهم  0101مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال 

الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيء، مع تأكيدها أن عدد المعتقلين أكبر من الرقم 
ين المعلن عنه، نتيجة لعدم توفر إحصائيات رسمية، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقل

 .من اإلفصاح عن األمر
وطالبت المجموعة في وقت سابق اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام 
والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس، كما 

فق القوانين طالبت أيضًا بإيقاف التعذيب الممنهج للمعتقلين الالجئين الفلسطينيين، ومعاملتهم و 
 .واألنظمة الدولية التي تمنع تعذيب المعتقلين على أساس رأيهم السياسي

يوم " حلمي حليمة"وفي السياق أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
، بعد اعتقال دام قرابة العامين قضاها متنقاًل بين فروع التحقيق بدمشق، حيث 5102/00/52

ه مريض ومصاب ببعض الشلل في أطرافه جراء عمليات التعذيب أكد مقربون من حليمة أن
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يذكر أن الالجئ حلمي من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين وهو في نهاية  والضرب على رأسه
 .العقد الثالث من العمر

وقد أكد عدد من المعتقلين المفرج عنهم أن جزءًا من عمليات التعذيب والضرب تتم بقضبان 
الخاص بالتمديدات الصحية في المنازل والمعروف لدى أفراد األمن السوري البالستيك األخضر 

ويشار أن حليمة هو من أبناء مخيم العائدين في حماة، وهو في نهاية  ،"األخضر اإلبراهيمي"بـ 
الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين في سجون  25العقد الثالث من العمر، فيما اليزال 

 .ئيات مجموعة العملالنظام بحسب احصا
وعلى صعيد آخر شهد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أمس، تحليقًا 
للطيران الحربي في سمائه، تزامن ذلك مع سماع أصوات انفجارات إثر استهداف المناطق 

 .المجاورة
ى إلى توقف الحركة بالرشاشات الثقيلة مما أد" خان الشيح –زاكية "إلى ذلك تم استهداف طريق 

عبره، يذكر أنه المنفذ الوحيد المتبقي ألهالي المخيم للوصول إلى مركز العاصمة دمشق، وذلك 
 .بعد أن قامت حواجز الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ودمشق

 (gävle) وباالنتقال إلى السويد حيث خرج العشرات من أبناء مخيم اليرموك في مدينة يافلة
للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، وشارك فيها العشرات و  السويدية مسيرة نصرة لألقصى،

تم خاللها إلقاء الهتافات والكلمات و  من المواطنين السويديين ومن عدة جنسيات عربية وأجنبية،
ناء مخيم عائلة من أب 21المستنكرة لممارسات العدو الصهيوني، ويشار أن المدينة تضم حوالي 

 .اليرموك فّروا من أتون الحرب السورية
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 لجان عمل أهلي
أعلنت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

حصة غذائية على العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك  (0111)عزمها على توزيع 
 .إلى بلدتي يلدا وببيال المجاورتين

الجدير بالذكر أن المئات من عوائل مخيم اليرموك كانت قد نزحت عن منازلها إثر اقتحام 
يأتي ذلك في ظل حصار مشدد يفرضه .نيسان الماضي –لمخيمهم مطلع إبريل  (داعش)تنظيم 

القيادة العامة على مخيم اليرموك منذ حوالي  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
الجئًا من أبناء مخيم اليرموك إثر الجوع ونقص  (082)والذي راح ضحيته ثالثة سنوات، 
 .الرعاية الطبية

 
 8102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (220111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0111)لبنان، 

 .5102لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (10)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (221)يومًا، والماء لـ  (021)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (881)لليوم 
 .ضحية (082)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (320
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  (025)عنه منذ حوالي نزوح جميع األهالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%31)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (280)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 : الشيحمخيم خان  •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


