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"الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في المعتقالت السورية"

• توثيق  15ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد انشقاقهم
• األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "محمود موعد"
• يوم طبي مجاني لفحص العيون في مشفى الراعي بصيدا يشمل فلسطينيي سورية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني محمد فؤاد عطية تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،وهو من سكان
مخيم اليرموك ،وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات
مجموعة العمل إلى ( )569الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل ()15
ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بعد
انشقاقهم ،بسبب قتال الجيش وقيادته إلى جانب النظام السوري.
وقال فريق الرصد أن من بين الضحايا المنشقين عن الجيش ضباطاً ،أبرزهم المالزم أول "إياس
نعيمي" الذي قضى إثر قصف مخيم اليرموك .2013-07-30
وتم توثيق  7ضحايا قضوا تحت التعذيب وهم:
مدرب كرة اليد في فريق جيش التحرير ونادي الشرطة السوري "أسامة الخضراء" ،والرقيب "محمد
حمدان" ،الرائد "محمد فرح"" ،عبد الرحمن خرطبيل" ،إيهاب موسى"" ،محمد فوراني" ،و"أحمد
هواش" والذي اعتقل من قطعته العسكرية في مصياف.
فيما أعدم الرقيب أول "مرعي المدني" على يد مجموعة عسكرية تابعة للمعارضة في مخيم
اليرموك بتهمة سب الذات اإللهية ،و"خالد الحسن" الذي قضى في اشتباكات مع تنظيم "داعش"

شكل كتيبة أحرار جيش التحرير ،ووثق قضاء "باسل عزام" بغارة
في مخيم اليرموك بعد ان ّ

روسية على إدلب.

هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير
الفلسطيني ،ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن ،األمر الذي دفع آالف
الشباب للهجرة خارج البالد.
من جانب آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير الشاب الفلسطيني "محمود
موعد" من سكان مخيم اليرموك ،حيث تم اعتقاله من أول شارع اليرموك في  02شباط 2014
بعد مشادة كالمية مع أحد عناصر المجموعات الموالية للنظام ،ولم ترد أية معلومات عنه منذ
ذلك الوقت.
وتواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على أكثر من ( )1724معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم أكثر من ( )108معتقالت.

وفي جنوب لبنان ،أعلن مشفى ال ارعي في مدية صيدا عن تنظيم يوم طبي مجاني اليوم الجمعة،
لفحص العيون لكافة الجنسيات ،وسيتم فحص النظر والشبكية وضغط العين والماء الزرقاء بين
الساعة  9صباحاً و 12ظه اًر ،وفق ما أعلنت عنه صفحة "يوميات الفلسطيني السوري في لبنان"
على فيس بوك.
يذكر أن إلى احصائيات غير رسمية تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السوريين
في لبنان إلى ( )25ألف الجئ.

