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 قضاء أحد أبناء مخيم العائدين بحمص تعذيباً في السجون السورية •

 " فلسطينياً من أبناء مخيم حندرات مغيبون قسرياً في السجون السورية32" •

 إطالق موقع إلكترونّي لتوثيق الذاكرة الجمعيّة لمخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية •

ً  16معتقالً في سجن صيدنايا بينهم  95أنباء عن إعدام "  "فلسطينيا
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 ضحايا

وثقت مجموعة العمل قضاء الفلسطيني بالل ابراهيم الصغير من أبناء مخيم العائدين في حمص 
وري، بعد اعتقال دام لحوالي سبع سنوات، حيث اعتقل من قبل عناصر في سجون النظام الس

 . ٢01٢ /10/11حاجز دوار تدمر التابع لألمن السوري يوم 

هذا وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قضوا في 
 ( ضحية.590المعتقالت السورية منذ بداية الصراع فيها وحتى اليوم بلغ )

 
 آخر التطورات

 30كشف العميد ركن والمحلل السياسي أحمد رحال أن النظام السوري نفذ فجر يوم الثالثاء 
جنسيات عربية و  ورية،السسجينًا )ممن يحملون الجنسية  95نيسان/ ابريل حكم إعدام بحق 

بالقتل أو سجينًا تم تجريمهم  14، في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق من بينهم أخرى(
 معتقاًل تم تجريمهم بتهمة اإلرهاب واالنتماء إلى تنظيم القاعدة 81و االغتصاب أو السلب بالقوة،

 تنظيمات إرهابية أخرى. و 

وقال "رحال" عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك(: إن من بين المعدومين 
من منطقة  1من منطقة محردة و ٢ي )من المكون المسيح 3الجئًا فلسطينيًا سوريًا، و 16

صيدنايا(، باإلضافة إلى شخص من أبناء طائفة الموحدين الدروز، معتقل من الجنسية 
 مصر.و  ولبنانالسعودية، أما بقية المعتقلين الذين أعدموا هم من األردن 



 

ألفرع بعض او  سجون أخرى و  وتابع "رحال" أن المساجين المعدومين الذين كانوا في سجن عدرا
ووصلوا إلى سجن صيدنايا على دفعات خالل األسبوع الماضي، كان قد صدر بحقهم  األمنية،

 ٢01٢و ٢011في األعوام  الجنايات،محكمة و  اإلرهاب،أحكام إعدام متفرقة من محكمة 
 كانت تنتظر المصادقة على قرار اإلعدام.و  ، وهؤالء هم أقدم دفعة محكومة باإلعدام٢013و

 
كتيبة اإلعدام المشكلة باألمر  /ن حكم اإلعدام نفذ من قبل فرع الشرطة العسكريةوأضاف أ

 وبحضور مدير سجن صيدنايا /٢019للعام  ٢٢8اإلداري الصادر عن وزير الدفاع رقم 
ولم يكن هناك أي  صيدنايا،وطبيب مستوصف سجن  األمنية،مندوبين عن بعض األفرع و 

 زعماء طوائف.و  أو رجال دين األحكام،تي أصدرت ممثلين عن المحاكم القضائية ال

 المقبلة،وأشار "رحال" إلى أنه من المتوقع أن تصل دفعة جديدة إلى سجن صيدنايا خالل األيام 
سجين  1100من المقرر أن يبلغ إجمالي الذين سيتم إعدامهم أو ممن ينتظرون التنفيذ بحوالي و 

 )أقل أو أكثر بقليل( على حد تعبيره.

( الجئًا 3٢السياق تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ) في
فلسطينيًا من أبناء مخيم حندرات في حلب شمال سورية، مغيبون قسريًا في سجون النظام 

 السوري.

 حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، ما يجعل معرفة
مصير المعتقلين شبه مستحيل، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم 

 الحصول عليها بين فترة وأخرى.



 

فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء 
 ( الجئًا تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.590)

جهة أخرى أطلق ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك موقعًا إلكترونيًا حمل اسم  من
( لتوثيق الذاكرة الجمعّية لمخيم اليرموك والمخيمات yarmoukcamp.net"مخيم اليرموك نت ")

 الفلسطينية.

وني وأكد الناشطون الفلسطينيون لمجموعة العمل أن الهدف الرئيسي من تأسيس موقعهم اإللكتر 
الجديد هو توثيق الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية الفلسطينية عامة وداخل المخيمات 
خاصة، وخلق بيئة آمنة وداعمة ألبناء الشعب الفلسطيني لطرح مبادراتهم والتواصل الفعال فيما 

ث بينهم، وتوفير اإلحصائيات والمسوح الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ونشر البحو 
والدراسات بمختلف المجاالت الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام وأبناء الشتات 

 الفلسطيني بشكل خاص.

بثقافة االختالف كفضاء موضوعي و  وأشار الناشطون إلى أن الموقع ُيعنى بلغة الحوار كمعيار
البحوث و  دراساتمنوهين إلى أنهم يرحبون بكل ما هو جديد في مجال ال األفكار،لمختلف 

 المنافي.و  شعبًا في الداخل المحتلو  المتعلقة بقضية فلسطين أرضاً 

 


