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فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب يرفعان حصيلة ضحايا تعذيب "
 "ضحية" 234"الفلسطينيين في السجون السورية إلى 

 
 

 

 الخوف من االعتقال بات هاجساً لشباب مخيم النيرب في حلب. 

  القيادة العامة والجيش النظامي يستمران بمنع وصول المساعدات إلى مخيم
 .اليرموك

  استمرار اغالق جميع الطرق الواصلة بين مخيم خان الشيح والمناطق
 .المجاورة

 مخيم خان دنون أوضاع مأساوية وواقع مرير. 
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 ضحايا
 :الجئاف فمسطينياف يقضياف تحت التعذيب في سجوف النظاـ السوري، وىما

مف سكاف مخيـ النيرب قضى في سجوف النظاـ السوري وذلؾ بعد " محمود األسود"الشاب 
كاف قد قضى منذ أربعة أشير في " رجب األسود"اعتقالو ألكثر مف عاـ، ويذكر أف شقيقو 

فمسطيني الجنسية تحت  ""ماىر عمريف"ما قضى في وقت سابؽ الشاب ؾ، سجوف النظاـ
 .التعذيب

 
 محمود األسود

ضحية " 234"مما يرفع االحصائيات الموثقة لمضحايا الفمسطينييف في السجوف السورية إلى 
 .فمسطينية وثّقتيا مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

تنتشر مع استمرار توتر األوضاع األمنية في مخيـ النيرب ومحيطو بحمب أنباء بيف األىالي عف 
نية األمف السوري وبعض المجموعات الفمسطينية الموالية لو بتنفيذ حممة اعتقاالت في صفوؼ 

شباب المخيـ، مما دفع العديد مف الشباب إلى ترؾ منازليـ والخروج مف المخيـ بؿ حتى أف 
بعضيـ قد لجئ إلى تركية، ىذا ويزداد تخوؼ الشباب مف االعتقاؿ خاصة بسبب األخبار 

المتتالية عف موت العديد مف الالجئيف تحت التعذيب أثناء اعتقاليـ في سجوف النظاـ السوري 
 ضحية فمسطينية 234ويذكر أف مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية قد وثّقت حتى اليوـ 
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قضت تحت التعذيب في سجوف النظاـ السوري، ويذكر أف األمف السوري كاف قد اعتقؿ الشاب 
 .مف أبناء مخيـ النيرب منذ عدة أياـ" صفواف عبد الحميد"

 
 مخيم النيرب

القيادة العامة والجيش النظامي بمنع إدخاؿ – وعمى صعيد آخر تستمر حواجز الجبية الشعبية 
يومًا، ويشار أف " 394" منذ  في مخيـ اليرموؾالمساعدات الغذائية إلى األىالي المحاصريف

األىالي يعانوف مف أوضاع معيشية صعبة خاصة مع انقطاع التيار الكيربائي بشكؿ كامؿ عف 
المخيـ منذ أكثر مف عاـ، إضافة إلى نقص في الخدمات الصحية وتوقؼ جميع المخابز عف 

. العمؿ
أما في ريؼ دمشؽ فتسود حالة مف الترقب وعدـ االستقرار في مخيـ خاف دنوف لالجئيف 

 بعد أف ارتفعت حدة األعماؿ ،الفمسطينييف جنوب دمشؽ سيما في األسابيع القميمة الماضية
القتالية في المناطؽ والبمدات المتاخمة لو بيف قوات المعارضة السورية والجيش النظامي 

وفتح االنتفاضة في القتاؿ  (القيادة ػػ العامة)ومشاركة بعض أبناء المخيـ المنتميف لمجبية الشعبية 
إلى جانب الجيش النظامي، مما جعؿ المخيـ عرضة لمقصؼ وسقوط عدد مف القذائؼ عمى 

. أماكف متفرقة منو أدت إلى وقوع العديد مف الضحايا والجرحى
ووفقًا لإلحصائيات التي أصدرتيا مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية مطمع الشير 

الماضي فإف عدد الضحايا الذيف قضوا مف أبناء مخيـ خاف دنوف بسبب األحداث الدائرة في 
 .شخصاً " 12"سورية بمغ 
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ومف جانب آخر ونظرًا لمموقع الجغرافي الذي يتمتع بو مخيـ خاف دنوف فقد أحكـ الجيش 
النظامي قبضتو األمنية عمى مداخمو ومخارجو فأقاـ حاجز عمى بوابتو الرئيسية وجعؿ مف 

. شوارعو طريقًا النطالؽ آلياتو إلى جبيات القتاؿ مع قوات المعارضة في القرى المجاورة
ومف جية أخرى يشكو سكاف المخيـ مف المعاممة غير اإلنسانية الصادرة عف عناصر الجيش 
النظامي تجاىيـ وذلؾ حسب شيادات العديد مف أبناء المخيـ لمراسؿ مجموعة العمؿ، حيث 

يقوـ ىؤالء العناصر بمصادرة بعض أغراضيـ الشخصية وبعض المواد التموينية التي يحممونيا 
. إضافة إلى االعتقاالت العشوائية التي تطاؿ جميع الفئات

في غضوف ذلؾ لوحظ في الفترة األخيرة انتشار ظاىرة اإلدماف عمى المشروبات الروحية وتعاطي 
المخدرات بيف أبناء المخيـ مما دفع خطباء المساجد إلى التحذير مف خطورة ىذه الظاىرة وما 

 .تجمبو مف نتائج كارثية عمى المخيـ خاصة والمجتمع بشكؿ عاـ

 
 مخيم خان دنون

وفي مجاؿ العمؿ اإلغاثي يعاني األىالي مف فراغ إغاثي واضح في ظؿ الظروؼ االقتصادية 
الصعبة التي يعيشونيا، وذلؾ جراء عدـ وجود جمعيات خيرية أو لجاف عمؿ أىمي داخؿ المخيـ 

نتيجة التضييؽ األمني مف قبؿ قوات النظاـ عمييا وحممة االعتقاالت التي طالت العديد مف 
الناشطيف اإلغاثييف فييا، مما دفع ىذه المجاف إلى إغالؽ أبوابيا حفاظًا عمى أرواح ناشطييا، 

إلى ذلؾ ما يزاؿ سكاف المخيـ الذي يعتبر األشد فقرًا بيف المخيمات الفمسطينية في سورية 
يعتمدوف عمى المساعدات المالية واإلغاثية التي تقدميا وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 

. بيف الفينة واألخرى (األونروا)الفمسطينييف 
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أما مف الجانب المعيشي فيشكو سكاف المخيـ مف أزمات معيشية حادة تجمت في شح المواد 
الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحاؿ، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي والمياه واالتصاالت 

 .لفترات زمنية طويمة
 23، وىو يقع عمى مسافة 1951 ػ 1950يشار أف مخيـ خاف دنوف أنشئ بصورة رسمية عاـ 
 كـ مربع، ويقدر تعداد سكانو 120000كـ جنوبي العاصمة السورية دمشؽ، تبمغ مساحتو 

 ألؼ شخص نزحوا مف مخيمات 20حوالي اثني عشر ألؼ الجئ فمسطيني، يضاؼ إلييـ 
اليرموؾ وسبينة والسيدة زينب وتجمع الحسينية وبمدة الذيابية والحجر األسود وداريا ومخيـ خاف 

 .الشيح بسبب تردي األوضاع األمنية في مناطقيـ
 

 مفقودين
فمسطيني سوري مف سكاف مخيـ اليرموؾ " قصي أحمد مصمح"فقد االتصاؿ مع الالجئ الشاب 

مطمع الشير الجاري وذلؾ بعد مغادرتو مدينة زوارة في ليبيا وحتى ساعة إعداد ىذا التقرير لـ 
 .ترد أي معمومات عنو

 
قصي أحمد مصلح 


