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 2638: العدد
14-01-2020 

 "مجموعة العمل تدعو للتبليغ عن الضحايا والمعتقلين والمفقودين الفلسطينيين السوريين"

 2019مخيم خان دنون وحصاد عام  •

 تعرف على الموقف الشعبي من تدخل جيش التحرير الفلسطيني في األزمة السورية  •

 2013الفلسطينية "إسراء محمد خليل" ماتزال معتقلة في السجون السورية منذ عام  •



 

 آخر التطورات

جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لكافة الالجئين الفلسطينيين السوريين  
حايا أو المعتقلين أو المفقودين على موقعها عبر الرابط التالي  االبالغ عن الض

"actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php حيث تتضمن الصفحة جميع المعلومات "
 الواجب تزويد المجموعة فيها.

كما طالبت مجموعة العمل من أهالي الضحايا والمعتقلين والمفقودين بتزويدها بالمعلومات 
هم، مشيرة إلى أنها تقوم بترجمة كافة االحصائيات المتوفرة لديها إلى اللغة اإلنكليزية،  المتوفرة لدي

وتعرض تلك المعلومات على الهيئات والمنظمات الحقوقية والرسمية الدولية للتعريف بمعاناة  
 الالجئين الفلسطينيين السوريين. 

 
ة فلسطينية سورية  " ضحي4013وأوضحت مجموعة العمل أنها استطاعت توثيق معلومات "

" مفقود، منوهة إلى أول حملة اعتقال بدأت في 330" معتقل و" 1780قضت خالل الحرب، و"
حيث تم اعتقال العشرات من أبناء مخيم الرمل الفلسطيني في مدينة   2011شهر آب عام 

ت بعد  الالذقية دفعة واحدة، وأعلن عن وفاة العديد منهم تحت التعذيب، ثم ارتفعت وتيرة االعتقاال
توتر المناطق المحاذية لمخيم اليرموك ودخول المخيم في الحرب الدائرة في سورية، ليشهد بعدها 
اعتقاالت بالجملة ثم تبعها اعتقاالت متنوعة ترافقت مع اإلفصاح عن أسماء معتقلين قتلوا تحت  

 التعذيب.

ة مزرية نتيجة  أوضاعًا معيشي 2019في سياق مختلف عاش سكان مخيم خان دنون خالل عام 
ونقص الخدمات األساسية   األسعار،نقص الخدمات األساسية فيه، حيث عانى قاطنوه من غالء 



 

من صحة وطبابة ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات  
 وفترات زمنية طويلة.

زقة مخيمهم محذرين من نتائج  كما عانى أهالي مخيم خان دنون من تراكم النفايات في حارات وأ
الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، التي تتسرب إلى المدارس والبيوت، مع ارتفاع درجات الحرارة، 

 منددين باإلهمال المتعمد، الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.

وحاراتهم، األمر الذي كما اشتكى أهالي المخيم من تفاقم أزمة المياه، وعدم وصولها إلى منازلهم 
 يضطرهم إلى شراء الماء عبر الصهاريج، حيث يضاعف ذلك من معاناتهم االقتصادية.

 
فيما عبر أهالي مخيم خان دنون عن مخاوفهم من انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية بتهور  

ًا على  من قبل المراهقين وصغار السن في أزقة وحارات المخيم، مؤكدين أنها باتت تشكل خطر 
 حياة راكبيها وحياة األهالي.

في حين اثارت حادثة اختطاف فتاة من قبل عصابة خطف مخاوف وهلع سكان مخيم خان دنون  
بريف دمشق على أبنائهم وبناتهم، حيث ذكرت إحدى صفحات منصات التواصل االجتماعي  

آب /  17قوا يوم )الفيس بوك( خبرًا مفاده أن عدد من األشخاص من أهالي مخيم خان دنون الح
سيارة كانت بداخلها طفلة صغيرة مخطوفة، وعلى الفور قام عدد من عناصر   2019أغسطس 

اللجان ولواء القدس بمالحقة السيارة وإلقاء القبض على أفراد العصابة، الذين اعترفوا بعد التحقيق  
 معهم أنهم قاموا بخطف طفلة صغيرة من منطقة مجاورة للمخيم 



 

اين الموقف الفلسطيني من مشاركة جيش التحرير الفلسطيني بين رسمي مؤيد من جهة أخرى تب
للتدخل وشعبي رافض له، إال أن غالبية الشارع الفلسطيني في سورية رفضت المشاركة في 
الحرب الدائرة هناك، وخصوصًا في صفوف جيش التحرير الفلسطيني الذي يلزم الشباب  

حاق في صفوفه لتأدية خدمة العلم كمجندين أو صف  الفلسطيني ممن بلغ سن التكليف بااللت
ضباط أو ضباط كل بحسب الشهادة العلمية التي يحملها، وخرجت العديد من االعتصامات  

 والمناشدات الموجهة لقيادة جيش التحرير لتجنيب الشباب الفلسطيني المحرقة السورية. 

إلى خارج سورية في ظروف صعبة  كذلك اضطر المئات من العائالت الفلسطينية لتهجير أبنائها 
وخطيرة أو إدخالهم الى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام حتى ال يتم ارسالهم للخدمة 
العسكرية نتيجة االعتقاالت على الحواجز، أو عمليات الدهم غير المحددة بزمان التي تنفذها 

 األجهزة األمنية للمنازل واألماكن العامة. 

جيش التحرير أن التحاق الشباب الفلسطيني في الجيش وسيلة ناجعة  فيما كانت ترى قيادة 
وبيان األهداف الخفية وراء ما  -على حد وصفها  –لحمايتهم من االنخراط في صفوف اإلرهاب 

يجري في سورية بحسب ما صرح به اللواء الخضراء لـ"موقع العهد" عندما قال " إن معظم شباب  
سكنون في أرياف المحافظات السورية، والتي كانت في ذلك جيش التحرير الفلسطيني كانوا ي

الوقت تشكل حاضنة لإلرهاب وكان من الصعوبة الكبيرة انتزاعهم من هذه البؤرة التي تحرض 
ضد سوريا فوجب بالتالي على قيادة جيش التحرير الفلسطيني أن تبذل جهودًا مضاعفة لتوضيح  

عده عليه الشباب الفلسطيني المنضبط ميدانيا  األهداف الخفية وراء ما يجري، وهذا ما سا
 وعقائديًا". 

 



 

في ملف المعتقلين واإلخفاء القسري تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية  
 سنوات. 7"إسراء محمد خليل" منذ حوالي 

ينية  من جانبهم نقل ناشطون عن مفرج عنه من سجون النظام السوري وجود المعتقلة الفلسط
''فداء عطية عجاج'' وابنتيها ''آية محمد خليل'' و'' إسراء محمد خليل'' في فرع الجوية أحد األفرع  
األمنية السورية، وفقدوا من الفرع بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وكانت آخر مشاهدة لهم في  

بعة للنظام  في نفس العام الذي تم اعتقالهم به حيث قام عناصر أحد الحواجز التا 2013عام 
السوري حينها باعتقالهم من منطقة صحنايا بريف دمشق، واليزال األمن السوري يتكتم على  

 مصيرهم إلى اآلن. 


