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التعرف على أحد أبناء مخيم اليرموك ضمن الصور المسربة لضحايا "
 "التعذيب في السجون السورية

 

 
 

 بعد مناشدات عديدة، إخراج الالجئ "اياد أبو حمدان" من جنوب دمشق للعالج •

 أزمة رغيف خبز في مخيم النيرب بحلب •

 سنوات 3األمن السوري يواصل اعتقال األخوين "محمد ومعتز بدوي" منذ أكثر من  •
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 آخر التطورات

وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "عبد هللا محمد غازي" تحت التعذيب في سجون النظام 
ب مادة السوري، وذلك بعد أن اعتقلته عناصر أمنية سورية على معبر مخيم اليرموك أثناء خروجه لجل

 .2013 - 12 – 14الخبز بتاريخ 

 29و تم التعرف عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية، وهو من مواليد 
في مخيم اليرموك، مما يرفع حصيلة ضحايا التعذيب التي وثقتهم مجموعة العمل من  1997 -6 –

 .ضحية 469أجل فلسطينيي سورية إلى 

 
ويتم  ،جموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيينيشار إلى أن م

توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 
ن معتقاًل فلسطينيًا في سجو  1627المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 

 النظام السوري.

بعد مناشدات عديدة أطلقها الناشطون والالجئ الفلسطيني المريض "إياد أبو حمدان"، سمح النظام 
 السوري بخروج أبو حمدان من جنوب دمشق لتلقي العالج في مشافي العاصمة دمشق.

ارة الهالل األحمر تم نقله بسيو  وقال مرسلنا إن خروج أبو حمدان كان بكفالة منظمة التحرير الفلسطينية،
 الفلسطيني إلى مشفى يافا لتلقي العالج.
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عامًا مصاب بمرض انسداد الشرايين في قدمه ويستلزم خروجه للعالج،  40وكان "إياد" البالغ من العمر 
 ولمراجعة الطبيب المختص كل خمسة أيام في العاصمة.

 
فلسطينيين في حلب من أزمات وباالنتقال إلى شمال سورية يعاني سكان مخيم النيرب لالجئين ال

اقتصادية ومعيشية خانقة جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، وما زاد من معاناتهم في اآلونة 
األخيرة صعوبة الحصول على رغيف الخبز، نتيجة عدم التزام أصحاب األفران التي تصلهم كميات وافرة 

كبيرة لجهات مجهولة مما يحرم األهالي من من الطحين بالضوابط والقوانين وبيعهم الخبز بكميات 
 .الحصول على الخبز

ويتجمع المئات من األهالي يوميًا ولساعات طويلة أمام األفران، للحصول على ربطة خبز، هذا الخبز 
 الذي يعتبر قوتهم اليومي.

الخبز لألهالي، من جانبهم عزا أبناء مخيم النيرب سبب األزمة إلى سوء آلية البيع، وإلغاء مراكز توزيع 
 –تل شعيب  –قرية النيرب )واالزدحام الشديد على أفران المخيم جراء توافد أهالي القرى المجاورة لهم 

جبرين( على الرغم من وجود أفران في بلداتهم، منوهين إلى أن أصحاب األفران في تلك المناطق 
يقومون ببيعها إلى جهات غير يأخذون كميات وافرة من الطحين تسد احتياجات السكان، إال أنهم 

 .معلومة

وطالب األهالي من الحكومة السورية والجهات المعنية بتوفير مادة الخبز "ألنها ضرورة لهم وال يمكن 
االستغناء عنها أو االستعاضة عنها بمادة أخرى"، كما طالبوا بزيادة مخصصات أفران المخيم من مادة 
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ال يهمهم سوى الربح المادي، ومراقبة أفران بلدات جبرين  الطحين، ومحاسبة أصحاب األفران الذين
وقرية النيرب، ووضع حد لبيع الخبز من أفران المخيم بكميات كبيرة لجهة مجهولة، وإعادة عمل مراكز 

 توزيع الخبز لألهالي.

عامًا منذ  40عامًا و"معتز علي بدوي"  27يواصل األمن السوري اعتقال األخوين "محمد علي بدوي" 
سنوات، حيث اعتقلتهم االجهزة األمنية في منطقة الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك،  3أكثر من 

مفرج عنهم، عن معلومات تفيد بوجودهم داخل السجون وناشدت عائلة المعتقَلين عبر مجموعة العمل، ال
 .السورية

 

 2017أغسطس  –آب  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462لذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا الفلسطينيين ا3556) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1626) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1479يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1218انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1067)
( يومًا، والمخّيم 1561)أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  •

 ( أيام.314يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 الف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آ8( آالف، وفي تركيا )6)


