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فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية عام " 71"
6172" 

      

 
 

 الطيران الحربي يستهدف الحارة الشرقية من مخيم خان الشيح بصواريخ فراغية 

 حمص وسط تضييقات أمنية ومعيشية تواصل هجرة أبناء مخيم العائدين في 

  في المزيريب وتوزع وجبات إفطار على النازحين جنوب  05فلسطين الخيرية تكفل ً يتميا

 دمشق

 مأدبة إفطار للعائالت الفلسطينية السورية في مخيم نهر البارد  
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 آخر التطورات

قضوا تحت التعذيب منذ الجئًا فلسطينيًا " 71"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
منهم أربع ضحايا توفوا تحت التعذيب  ،يوينو الجاري –وحتى شهر حزيران  6172بداية عام 

، في حين قضى أربع ضحايا آخرين خالل شهر شباط 6172/يناير  –خالل شهر كانون الثاني 
الجئ  ، بينما توفي بسبب التعذيب6172/مارس  –الجئان خالل شهر آذار و  ،6172/فبراير  –

، وأربع ضحايا 6172/مايو  -، والجئان خالل شهر أيار 6172/إبريل  -خالل شهر نيسان 
 .توفوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري خالل شهر حزيران الحالي

الجئًا فلسطينيًا ( 7111)إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير أكثر من 
من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن  في سجونها، وذلك بالرغم

بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، تم توثيق 
 .قضاء المئات منهم تحت التعذيب

 
سورية وعلى الرغم من صعوبة عملية توثيق المعتقلين الفلسطينيين السوريين في السجون ال

وتشابكها، نظرًا لتكتم األجهزة األمنية وخوف عائالت المعتقلين من الحديث عن اعتقال أبناءهم، 
إال أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، يوثق بشكل يومي االعتقاالت التي تطال 
الشباب الفلسطيني في المخيمات وخارجها من خالل شبكة المراسلين، ويكشف عن أسماء 

ين سابقين من خالل شهادات مفرج عنهم أو من خالل مراسالت عائالتهم، ووثقت مجموعة معتقل
 .معتقالً ( 7111)العمل 
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وفي سياق مختلف استهدف الطيران الحربي الحارة الشرقية من مخيم خان الشيح بريف دمشق 
تزامن بصواريخ فراغية، اقتصرت أضرارها على الماديات وأحدثت فجوة كبيرة في أرض المخيم، 

ذلك مع شن الطيران الحربي أكثر من خمسة عشر غارة على أطراف المخيم، مما أدى إللحاق 
 .الضرر ببعض منازل المدنيين في القسم الغربي منه

خان  –هذا وتسعى قوات النظام منذ مدة إلحكام الطوق على خان الشيح وا غالق طريق زاكية 
الطعام إليه، كون الطريق هو شريان الحياة  وهو ما تسبب بحصار المخيم ومنع إدخال ،الشيح

الوحيد أمام المدنيين، في حين شهد المخيم إثر ذلك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية حيث 
س، مما يفتح على .ل 051س والكيلو الواحد من السكر .ل 011سجل اللتر الواحد من الزيت بـ 

لموارد المالية وانتشار البطالة والمالحقات األمنية األهالي باب معاناة جديدة في ظل انعدام ا
 .السورية المتواصلة والتي تستهدف أبناء المخيم

 
في غضون ذلك ال تزال هجرة سكان مخيم العائدين في حمص مستمرة باتجاه تركيا والدول 

د كبير األوروبية نتيجة األوضاع األمنية والمعيشية، حيث لوحظ خالل الفترة األخيرة مغادرة عد
 .من أهالي المخيم إلى تركيا، في محاولة للوصول إلى دول اللجوء األوروبي

أفراد من أبناء المخيم خالل األيام الماضية، وتمكنت  0وتم تسجيل هجرة عائلتين مكونتين من 
إحدى العائلتين من دخول األراضي التركية بعد معاناة كبيرة في ظل تشديد الجيش التركي على 

وسقوط ضحايا من النازحين خالل عبورهم، فيما يوجد في تركيا الكثير من الشباب الحدود 
 .والعائالت ينتظرون طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير شرعية
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وتعود أسباب تنامي ظاهرة الهجرة إلى المالحقات األمنية السورية من قبل األجهزة األمنية 
للشباب الفلسطيني في مخيم العائدين إلجبارهم على االلتحاق بجيش والمجموعات الموالية لها 

التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخارجه، واالعتقاالت 
المستمرة بحقهم، حتى تحول المخيم إلى معتقل كبير يتحكم فيه األمن السوري يمينًا وشمااًل 

افة إلى سوء األوضاع المعيشية والتي يشكو منها سكان بحسب وصف أحد أبناء المخيم، إض
 .سورية عمومًا، حيث تشهد األسواق ارتفاعًا في األسعار وانتشار للبطالة وانعدام الموارد المالية

وفي جنوب سورية وزعت هيئة فلسطين الخيرية في المزيريب جنوب سورية بالتعاون مع مؤسسة 
، حيث تم كفالتهم بشكل شهري، في $51مة كل منها يتيمًا قي( 51)شروق الشمس، كفاالت 

حين تواصل الهيئة تقديم وجبات إفطار رمضانية على أهالي مخيم اليرموك والنازحين من 
 .وجبة إفطار" 765"ووزعت يوم أمس "يلدا، ببيال " الالجئين الفلسطينيين الى مناطق 

بالتعاون مع لجنة التقوى الخيرية  وباالنتقال إلى لبنان أقامت لجنة فلسطيني سورية في لبنان
مأدبة افطار جماعي لعدد من العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيم نهر البارد بمدينة 

 .طرابلس شمال لبنان

عائلة على طعام افطار اليوم الثاني عشر من  67وبحسب القائمين على المأدبة أنه تم دعوة 
عائالت من فلسطيني و  الت من مخيم نهر الباردشملت عائ 71/2/6172رمضان الموافق 

 .سورية من المقيمين في المخيم
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الجدير بالتنويه أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم نهر البارد شمال لبنان 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا  76عائلة، من أصل حوالي  051يبلغ حوالي 
 .الدائرة في سوريةمن الحرب 

 

 6172/ حزيران ــ يوينو/ 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 75511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 065511 •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

6175. 
 .فلسطيني سوري في تركياالجئ ( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7111) •
كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.6)أكثر من  •

6175. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 200)يومًا، والماء لـ ( 7750)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، و ( 7100)
 .ضحية( 701)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 057)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 7700)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
ستمرار الوضع هادئ نسبيًا مع ا: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


