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أهالي ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين يستنكرون صمت "
 "الفصائل الفلسطينية تجاه معاناة أبنائهم

 
 

 

  اليرموك يؤدون صالة الغائب على ضحايا التعذيب في سجون النظام، ويتهمون أهالي
 .الفصائل الفلسطينية بخذالنهم

 سبعة فلسطينيين يقضون تحت التعذيب بينهم أم لثالثة أبناء، وأب وابنه. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 أهالي مخيم خان الشيح مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية توزع بعض المساعدات على. 

  الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني توزع الخبز على العائالت المحاصرة في
 .اليرموك

 
 
 
 

 أهالي اليرموك يؤدون صالة الغائب على ضحايا التعذيب في سجون النظام
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 هاني جمعان

 ضحايا
 : سبعة فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم

شهر عامًا من أبناء مخيم اليرموك وذلك بعد اعتقاله منذ ( 52)'' هاني جمعان '' الشاب  •
 .، حيث قام األمن السوري بتسليم بطاقته الشخصية لذويه5102كانون ثاني  -يناير

عامًا من ( 52" )شهد أبو ياسين " الالجئة  •
سكان مدينة دمشق، وذلك بعد أن اعتقلتها 

بتهمة  5105األجهزة األمنية منذ بداية عام 
النشاط اإلغاثي ، وهي أم لطفلة، وقد سلم 

 .ن السوري بطاقتها الشخصية إلى ذويهااألم
" حريص محسن رميض"الالجئان الفلسطينيان  •

( 51" )دمحم حريص رميض"عامًا وابنه ( 22)
عامًا، وذلك بعد اعتقالهم منذ عدة أشهر، وقد 
قام األمن السوري بتسليم بطاقاتهما الشخصية 
لذويهما، يذكر أنهما من أبناء مخيم الحسينية 

 .بريف دمشق
عامًا من سكان ريف دمشق، وذلك بعد اعتقالها من ( 01" )فرح أحمد عبد السالم"جئة الال •

 .5102-2-02قبل عناصر حاجز القطيفة بتاريخ 
عامًا من سكان مدينة الالذقية، تحت التعذيب، وذلك بعد ( 52" )هديل الخطيب"الالجئة  •

 .5100-00-21اعتقالها منذ 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري وذلك بعد عامًا ( 23" )آمنة الهواري "الالجئة  •

دمشق،  –من قبل أحد حواجز النظام على طريق درعا  5105اعتقالها منذ منتصف عام 
 .بحجة أن بطاقتها الشخصية مكسورة

( 232)يذكر أنه وفقًا الحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد تم توثيق 
 .ب في سجون األمن السوري حتى يوم أمسضحية فلسطينية قضت تحت التعذي

 
 آخر التطورات 

أصدر عدد من ذوي ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، بيانًا 
استنكروا فيه صمت الفصائل الفلسطينية تجاه ما يتعرض له أبناؤهم في أقبية االعتقال، ووفقًا 
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استنكر األهالي صمت "جل فلسطينيي سورية نسخة منه للبيان الذي تلقت مجموعة العمل من أ
" أنور عبد الهادي"الفصائل الفلسطينية كافة، والسلطة الفلسطينية المتمثلة بسفيرها في دمشق 

 ".وتجاهلهم مجزرة التعذيب التي يتعرض لها أبناؤهم في أقبية النظام السوري 
هو إال شريك بها، وأن دماء أبنائهم أن جميع من صمت عن المجزرة ما "إلى ذلك اعتبر البيان 

الذين استشهدوا تحت التعذيب في رقاب الصامتين والمتخاذلين والذين لم يخرج منهم استنكار أو 
 ".تنديد أو تصريح

أن األهالي لم يجدوا من الفصائل أدنى قول أوفعل إليجاد طريقة تحمي المعتقلين من "مشيرًا إلى 
السورية، أو بالمساهمة باإلفراج عّمن تبقى من أبنائهم  الموت تحت التعذيب داخل السجون 
ثالج صدور أمهاتهم وآبائهم وذويهم  ".وا 

ما إذا كانوا على قيد الحياة أم تمت تصفيهم و  أن األهالي ال يعلمون مصير أبناءهم"مضيفًا 
 .تحت التعذيب كإخوتهم الذين أعلن عنهم أو سّربت صورهم المؤلمة لتوجع قلوب أحبتهم

سياق متصل أدى أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق صالة الغائب على  وفي
 .أرواح المئات من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

وسط اتهامات وجهها ذوو الضحايا للفصائل الفلسطينية بخذالنهم حيث اعتبرت شقيقة إحدى 
ل الفلسطينية شاركت بقتل شقيقتها وذلك بسبب صمتهم وتخاذلهم طيلة الفترة الضحايا أن الفصائ

 .التي اعتقلت فيها شقيقتها والتي تجاوزت العامين
على التوالي، واستمرار ( 321)يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد على المخيم لليوم 

 .يوماً ( 511)انقطاع المياه عن منازل المخيم منذ 

 
 المياه في مخيم اليرموكأزمة 
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أما في ريف دمشق فقد تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق، ألعمال قصف عنيفة هّزت أصواتها أرجاء المخيم ما أدى إلى انتشار حالة من الهلع بين 

 .األهالي خوفًا من وصول القصف إلى مخيمهم
صلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة، باستثناء طريق يذكر أن جميع الطرقات الوا

 .األمر الذي انعكس سلبًا على تواجد وأسعار المواد األساسية داخل المخيم( خان الشيح –زاكية )
 

 لجان عمل أهلي
استأنفت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، ظهر اليوم، توزيع الخبز على العائالت 

حاصرة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، حيث أعلنت الهيئة أنها وزعت الفلسطينية الم
 .ربطة من الخبز خالل األيام الثالثة األخيرة( 0011)حوالي 

وفي سياق متصل قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية، بتوزيع كمية من المساعدات الغذائية 
نيين بريف دمشق، يأتي ذلك في محاولة والطبية على أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطي

الهئيات اإلغاثية المتواجدة في المخيم التخفيف من معاناة األهالي الذين فقد معظمهم أعماله 
 .بسبب األوضاع األمنية، فيما نزح آخرون إلى المخيم بسبب القصف الذي استهدف مخيماتهم

 
 

 8102مارس ــ آذار  82الالجئون الفلسطينيون السوريون احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع ( 83922)ما ال يقل عن  •

 .سنوات األخيرة
 .209وقد بلغت حصيلة المعتقلين  223: في السجون السورية  ضحايا التعذيب •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على : مخيم اليرموك •
يومًا، ( 301)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 021)لليوم المخيم 
 .ضحية( 038)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 811)والماء لـ 

( 01،320)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 21) •
الجئًا في مصر، وذلك  (00111)الجئًا في لبنان، ( 20،211)ردن والجئًا في األ

 .5102لغاية فبراير " األونروا"وفق احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 220)حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 210)حوالي 
يوم بعد سيطرة ( 312)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .مجموعات المعارضة عليه
من  %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 243)حوالي : مخيم درعا •

 .مبانيه
الوضع هادئ  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )المجاورة باستثناء طريق 


