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مخاوف من ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين "
 "المعتقلين في السجون السورية

 
 

 

  وسط مجموعة من الصور المسربة لضحايا التعرف على جثمان الجئ فلسطيني
 .التعذيب في المعتقالت

  القصف هو السبب األول يليه االشتباكات والتعذيب في قضاء الالجئين الفلسطينيين
 .في سورية

  في مخيم اليرموك( 091)في مخيم درعا، و( 333)انقطاع المياه يدخل يومه. 

 في مخيم خان دنونالجئ فلسطيني يقضون ( 82)أوضاع معيشية متردية، و. 

 من أبناء مخيم النيرب" أيمن الداهودي"اعتقال الالجئ الفلسطيني. 

 األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني من ريف دمشق. 

  
 
 
 

 قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري دمحم قاسم فياض
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 ضحايا
من سكان مخيم اليرموك، تحت التعذيب في سجون " محمد فياض"قضى الالجئ الفلسطيني 

من قبل ذويه " الفياض"تم التعرف على جثمان النظام السوري، حيث أكد ناشطون للمجموعة أنه 
 .من خالل الصور المسربة لضحايا االختفاء القسري في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري

وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين الذين تم التعرف 
( 53)منشقين عن النظام السوري إلى عليهم من خالل الصور التي سربها أحد الضباط ال

 .ضحية
 

 آخر التطورات
شهدت األيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بأعداد ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين 

صورة ( 53)المعتقلين في السجون السورية، حيث تم التعرف خالل الخمس أيام الماضية على 
هم حتى الموت، حيث تظهر آثار التعذيب بوضوح لجثامين الجئين فلسطينيين قضوا بسبب تعذيب

على معظم تلك الصور والتي تراوحت بين الضرب المبرح وفقئ العيون وكسر الجمجمة، فيما 
بدت آثار الجوع والجفاف واضحة على تلك الصور، يذكر أن تلك الصور هي جزء من آالف 

 .سسات الحقوقيةالصور قام أحد المنشقين عن النظام السوري بتسريبها إلى المؤ 
ومن جانبها أعربت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن بالغ قلقها وخشيتها من 
احتمال ارتفاع أعداد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في المعتقالت السورية، سيما بوجود 

الجئًا ( 197)المئات من الذين استطاعت المجموعة توثيق معلومات اعتقالهم والذين بلغ عددهم 
 .والجئة فلسطينية

وفي سياق متصل تشير االحصائيات الموثقة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
أن القصف يحل في المرتبة األولى في األسباب التي أدت إلى " actionpal.org.uk"سورية 

في حين  ضحية،( 989)وقوع ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تسبب بوقوع 
ضحية فيما يأتي ( 365)تحل االشتباكات المسلحة في المرتبة الثانية حيث تسببت بوقوع 

( 525)التعذيب حتى الموت في المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة 
 .اسمًا لالجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

( 2175)للضحايا الفلسطينيين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم قد بلغ يشار أن العدد اإلجمالي 
 .ضحية تم توثيقها باالسم والمكان وسبب الوفاة

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=wAQGHbq7Z&enc=AZPm9PIrsDZthYrs9_WfcXVobQd6VV_oTBHQAZb15wYQymMQYsCDPgTfsKyVYKtBeOaZqRmro_4aazb8lvSNz45yq86l-RmMB8F2AnthmUBUpX_n4O7NELgrIGUdMhzNd-_rNaPATyzQtDdeTBgJBjt8&s=1
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، "الحاضر الغائب..الالجئ الفلسطيني"إلى ذلك أصدرت مجموعة العمل يوم أمس تقريرًا بعنوان 

الالجئين  ةومعاناالذي أشارت فيه إلى قصور اإلعالم العربي والغربي في تناول قضايا 
الفلسطينيين السوريين، سيما خالل التغطية اإلعالمية التي تزامنت مع مرور أربعة سنوات على 

 .الحرب في سورية
 يمكنكم االطالع على التقرير عبر الرابط التالي

.php?id=1155http://actionpal.org.uk/ar/post  
وعلى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يومه 

على التوالي، حيث اضطر األهالي الستخدام اآلبار (791)وفي مخيم اليرموك يومه ( 551)
من ملوثات  االرتوازية لمحاولة تأمين بعض المياه ألبنائهم، وذلك بالرغم مما قد تحمله تلك المياه

إال أنها الخيار الوحيد المتبقي لهم، إلى ذلك يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في استخراج تلك 
المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن المخيمين، إضافة إلى شح الوقود الالزم 

لي إلى استخدام لعمل المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة لمحركات السحب، مما دفع بعض األها
 .المضخات اليدوية لتغلب على تلك المشكلة

وباالنتقال إلى ريف دمشق حيث يعاني أهالي مخيم خان دنون من أزمات معيشية متعددة أبرزها 
غياب المساعدات اإلغاثية، وانتشار البطالة في صفوف األهالي، في ظل غالء المعيشة واتفاع 

العوائل من المخيمات الفلسطينية المجاورة بسبب القصف  إيجارات المنازل إثر نزوح المئات من
واالشتباكات والحصار الذي شهدته خالل األشهر الماضية، إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق 

 .الجئ فلسطيني قضوا في مخيم خان دنون خالل السنوات الماضية( 28)أنه وثق معلومات 
 

http://actionpal.org.uk/ar/post.php?id=1155%20
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 مخيم خان دنون

من أبناء مخيم " سليمان فالح" األمن السوري عن الالجئ الفلسطينيوفي ريف دمشق أيضًا أفرج 
خان الشيح وذلك بعد يوم من اعتقاله على أحد الحواجز التابعة له، إلى ذلك ال تزال جميع 

( خان الشيح –زاكية )الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له مغلقة باستثناء طريق 
 .وكه بالرغم من المخاطر التي تعتلي المرور عبر ذلك الطريقالذي يضطر األهالي إلى سل

أما في حلب، فقامت مجموعة من لواء القدس المحسوب على الجيش النظامي باعتقال الالجئ 
ذلك بسبب رفضه إخالء محله التجاري و  ،من أبناء مخيم النيرب" أيمن الداهودي" الفلسطيني

 .الذي قضى منذ عدة أيام على محور جبهة حندرات "عبادة الداهودي"الذي يقع في بناء الشاب
يشار أن عناصر لواء القدس الفلسطيني والجيش النظامي قاموا باالستيالء على عدد من بيوت 
المغتربين داخل المخيم وممن شارك في القتال إلى جانب القوات المسلحة المحسوبة على 

 .المعارضة السورية
 

 5182/ آذار  مارس ــ/ 81احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 27933)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 011)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 051)لليوم 
 .ضحية( 805)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 791)
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الجئًا ( 71،681)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 11) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 03111)الجئًا في لبنان، ( 283،11)في األردن و

 .2173لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
لجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي ا: مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 255)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 198)
موعات يوم بعد سيطرة مج( ،09)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 0،،)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


