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العدد2071 :

"العشرات من أبناء مخيمي العائدين حمص وحماة يدخلون سراديب الموت واالختفاء القسري"

• قضاء أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني في معارك درعا.
• أهالي مخيم خان دنون :الخبز في المخيم رديء وغير صالح لألكل.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد سليمان خالد الخطاب" أحد أبناء مخيم خان دنون ومن مرتبات
جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك
الجارية في مدينة درعا جنوب سورية.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حصيلة الالجئين
الفلسطينيين الذين كشف النظام السوري في اآلونة األخيرة عن أسمائهم والذين دخلوا سراديب
الموت والغياب القسري بعد تعرضهم لكافة أنواع التعذيب ( )33الجئاً ،بينهم  19من أبناء مخيم

العائدين في حماة ،و 14الجئاً من أبناء مخيم العائدين في حمص.

وأشار فريق الرصد أنه استطاع توثيق بيانات  237الجئاً فلسطينياً من أبناء مدينة حمص قضوا

تحت التعذيب في السجون السورية ،بينهم ( )212من أبناء مخيم العائدين بحمص ،في حين
قضى  5في األحياء المحيطة بالمخيم.

وبين فريق الرصد أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون
والمعتقالت السورية من أبناء مخيم العائدين بحماة ( )34فلسطينياً منذ بداية الحرب الدائرة فيها.
كما وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية ( )518حالة وفاة
تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلسطينيين في سجون النظام السوري.

فيما أشارت المجموعة إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه
وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه ،إضافة إلى تخوف ذوي
الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.
هذا وتواصل األجهزة األمنية السورية احتجاز وإخفاء جثامين الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا
تحت التعذيب في المعتقالت ،فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا
جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته االمنية.

عبر أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق عن
وعلى صعيد آخرّ ،
استيائهم من رداءة صناعة الخبز الذي يباع ألبناء المخيم ،حيث اعتبر األهالي أن الخبز غير
صالح لألكل ،محملين المسؤولية إلى و ازرة التموين التي ال تقوم بواجبتها بمراقبة عمل األفران
وجودة إنتاجها.

