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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "ايهاب سيلم حيفاوي" برصاص تنظيم داعش في محيط السخنة بالبادية 
 السورية، وفق ما أعلنت عنه مصادر إعالمية مقربة من النظام.

( فلسطينيًا قضوا 730ن )هذا وتشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أ
 خالل قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

 
 آخر التطورات 

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما يجري داخل المعتقالت السورية بحّق 
 «.جريمة حرب بكل المقاييس»الالجئين الفلسطينيين 

نظام السوري بحّق الجئة فلسطينية وأوضحت المجموعة إلى أّن أول جريمة ارتكبت في سجون ال
من  2014( عامًا، حيث اعتقلت في الشهر السادس من عام 53هي "سميرة أحمد السهلي")

نقطة استالم المساعدات اإلغاثية المقدمة ألهالي مخيم اليرموك خالل فترة حصاره، وفي يوم 
 قضت تحت التعذيب. 08-11-2014

فيما قضى أخوها الشاب "محمود أحمد السهلي" قنصًا  ،دأوال 4وتركت الالجئة الفلسطينية سميرة 
في المخيم، وكانت تعمل ممرضة وتقدم خدماتها في التمريض والعالج، وتطبخ الطعام وتقدمه 

 في مدارس المخيم وتجمع التبرعات والمالبس واألغطية لهم. للمهجرين



 

في السجون السورية تم  ( ضحية فلسطينية قضوا585حين تشير مجموعة العمل إلى أن ) في
( الجئًا فلسطينيًا تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا 77)توثيقها، من بينهم 

( امرأة قضين تحت التعذيب، وغيرهم العشرات من 34التعذيب في سجون النظام السوري، و)
التصفية المباشرة أو والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة  لفلسطينيينالالجئين ا

 .تحت التعذيب بعد تعرضهم ألقسى وأشد أنواع التعذيب

 
موضوع آخر، نقل شهود عيان مشاهدتهم آليات ثقيلة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  في

بدمشق، تعمل على سرقة مواد الحديد من المباني المدمرة والنحاس من المنازل كما تعمل على 
 رض، والتي كانت سابقًا توزع الكهرباء على أهالي المخيم.إخراجها من جوف األ

شهود عيان قد اتهموا سابقًا مجموعات موالية للنظام السوري تجري عمليات رفع لألنقاض  وكان
في مخيم اليرموك المنكوب وتسرق محتوياتها، في  30الـ وألسقف المنازل في منطقة شارع 

 "."التعفيش بـعليها  ظاهرة ارتبطت بقوات النظام السوري ويطلق

عناصر الجيش السوري ومجموعات فلسطينية موالية، قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين  وكان
 .2018مايو عام  /أيار 21في مخيم اليرموك واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 

هدف طرد لعملية عسكرية ب 2018مخيم اليرموك في التاسع عشر من نيسان أبريل  وتعرض
تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف 

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا  60األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
 من المدنيين.



 

 
وثيق ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن ت إلى

الجئة فلسطينية،  37( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 323)
 وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

ناشطون، المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي  واتهم
لألمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية  أن المفقود مطلوب

 إلطالق سراحه.

إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري ال يزال األمن يتكتم  يضاف
على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من 

 يين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.وجود الجئين فلسطين

ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكتم  الجدير
األمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض 

بهة النصرة سابقًا في مخيم اليرموك وتنظيم الالجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد ج
 داعش. - دولةال


