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الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر يناير ــ كانون " 33:"مجموعة العمل"
 "تحت التعذيب" 6"في سورية، بينهم  5102الثاني 

 
 

 

 بدرعا الجئ فلسطيني يقضي بعد أيام من تفجير سيارة مفخخة في بلدة المزيريب. 

 مقتل الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك في ظروف غامضة. 

 مسنة فلسطينية تقضي جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك. 

 اشتباكات وقصف ليلي على مخيم اليرموك. 

  قصف بالطيران الحربي واشتباكات متقطعة في المناطق المتاخمة لمخيم حندرات
 .بحلب

 ن فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمصاعتقال الجئي. 

 فقدان الجئ فلسطيني سوري من أبناء مخيم اليرموك في ليبيا. 
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 احصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر كانون " 33"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

النظام السوري، بينما  أشخاص قضوا تحت التعذيب في سجون" 6"، بينهم 5102/الثاني ــ يناير
الجئ جراء االشتباكات والقصف، " 05"الجئين نتيجة الحصار وقلة الرعاية الطبية، و" 7"قضى 

الجئين ألسباب غير معلومة، كما " 4"الجئين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، و" 3"و
ك وسكان شارع المغاربة، من مخيم اليرمو " رشيد الربيع "أقدمت جبهة النصرة على إعدام الالجئ 

 ."الذات اإللهية"وذلك بعد أن اتهمته بسب 
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 .ضحية" 5652" سورية قد بلغ 
 

 ضحايا
متأثرًا بجروح من أبناء بلدة مزيريب في درعا " محمد نزال السيدي" قضى الالجئ الفلسطيني

كانون الثاني المنصرم والذي أسفر عن  –يناير / 52أصيب بها جراء انفجار سيارة مفخخة يوم 
 .ضحية وسقوط عشرات الجرحى من أبناء البلدة 00وقوع 

الملقب أبو كنان من أبناء مخيم اليرموك مقتواًل " محمود فضة"فيما عثر على الالجئ الفلسطيني 
 .يومين من شارع العروبة ولم يعرف هوية القاتل حتى لجظة كتابة الخبر بعد أن تم اختطافه منذ

 
 محمود فضة

نتيجة سوء التغذية وانعدام العناية الطبية  0232من مواليد " نــزهــة عـلـوان"فيما قضت المسنة 
ضحية قضت   (165)مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار إلى  ،المناسبة داخل مخيم اليرموك
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ونقص الرعاية الطبية وذلك وفق االحصائيات التوثيقية لمجموعة العمل من أجل إثر الجوع 
 .فلسطينيي سورية

 
 نــزهــة عـلـوان 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق للقصف وسقوط عدد من القذائف في 

مع اندالع اشتباكات عنيفة أماكن متفرقة منه دون أن تسفر عن وقوع أي اصابات، تزامن ذلك 
بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة داخل اليرموك من جهة، والجيش النظامي والجبهة 

من جهة أخرى على محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين وحي ( العامة –القيادة )الشعبية 
 .التضامن المجاور له، استخدمت فيها األسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة

أما على صعيد المفاوضات والمبادرات لفك الحصار عن مخيم اليرموك فقد أكد رئيس لجنة 
المصالحة الفلسطينية وأمين سر الملتقى الشعبي الفلسطيني الشيخ محمد العمري، أن لجنة 
المصالحة تسعى بالتعاون مع جهات عدة لطرح مبادرة جديدة تأخذ الطابع الدولي وليس المحلي 

 .مخيم اليرموك المحاصر، مستبعدًا أي تدخل عسكري في المخيمإلنهاء أزمة 
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فشال كافة المبادرات التي طرحت لتحييد المخيم  واتهم العمري المسلحين داخل اليرموك بتعطيل وا 
قدمت  04أن منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع فصائل الـ" وفك الحصار عنه، وأشار

ر إقليم فتح وبعض الجهات التابعة للتنظيمات الفلسطينية ولكنها مؤخرًا مبادرة دخل عليها أمين س
 ".حتى اللحظة باءت بالفشل

يذكر أن المجموعات المسلحة بدورها تتهم الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له 
فشال مبادرات تحييد اليرموك وعودة سكانه إليه وفك الحصار عنه  .بعرقلة وا 

الي مخيم اليرموك يشتكون من توقف إدخال المساعدات الغذائية إلى المخيم إلى ذلك ال يزال أه
لألسبوع الثامن على التوالي، وذلك بسبب االشتباكات التي تندلع أثناء تسليم المساعدات بين 

نــزهــة "الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، وفي السياق ذاته قضت المسنة 
نتيجة سوء التغذية وانعدام العناية الطبية المناسبة داخل مخيم  0232يد من موال" عـلـوان
ضحية قضت إثر الجوع ونقص الرعاية ( 062)مما رفع حصيلة ضحايا الحصار إلى  ،اليرموك

الطبية وذلك وفق االحصائيات التوثيقية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فيما ال يزال 
إدخال المساعدات الغذائية إلى المخيم لألسبوع الثامن على التوالي، األهالي يشتكون من توقف 

وذلك بسبب االشتباكات التي تندلع أثناء تسليم المساعدات بين الجيش النظامي ومجموعات 
 .المعارضة السورية المسلحة

قضى أربع ضحايا في مخيم اليرموك هم  3/5/5104الجدير ياإلشارة أنه في مثل هذا اليوم 
ضرار عمر "، الطفل محمد أحمد قاسم، حسين صايل فارس، والطفل "أبو عيسى"موسى أحمد 
عامًا،وذلك بسبب استمرار الحصار المفروض على اليرموك من قبل الجيش  05" غباري

 .(العامة –القيادة )النظامي والجبهة الشعبية 
ن المخيم للعالج أما من الجانب الطبي فقد ُسجل يوم أمس خروج عدد من الحاالت المرضية م

 .في مشفى دمشق
وفي سياق متصل ورغم الهدوء النسبي الذي ينعم به مخيم العائدين بحماة إال أن سكانه يعيشون 
حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب تدهور األوضاع المعيشية وغالء األسعار، هذا إضافة 

 .ة واألخرى على المخيملحمالت الدهم واالعتقال الذي يشنها الجيش النظامي بين الفتر 
ومن جهة أخرى تعرضت المناطق والبلدات المحيطة بمخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب 
لقصف من الطيران، تزامن ذلك مع حدوث مواجهات واشتباكات متقطعة بين قوات المعارضة 

 .السورية والجيش النظامي على جبهة البريج القريبة من المخيم
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حندرات الذي كان يسكنه نحو عشرين ألفًا من الالجئين الفلسطينيين والسوريين يشار أن مخيم 
بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استهدفه، حيث شردوا  57/4/5103هجره ساكنوه يوم 

 .واستبيحت ممتلكاتهم وقصفت ودمرت بيوتهم وسقط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم
 

 اعتقال
فراس ": السوري على اعتقال الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص هماأقدم األمن 
يذكر أنه في  ،5102/0/02وذلك أثناء دعوته لمراجعة فرع األمن السياسي يوم " خالد الشعبي

 .العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية عين الزيتون في فلسطين
صالح "بإعتقال األستاذ المتقاعد  5102/كانون الثاني –يناير / 53فيما قام األمن السياسي يوم 

مختــــــار حي مخيم العائدين في حمص، يشار أنه في العقد السابع من العمر، من أهالي  "عباس
 .قرية صفورية في فلسطين

يذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بداية أحداث الحرب في سورية بلغ 
 520وكذلك وثقت مجموعة العمل أسماء  ،حسب احصائيات مجموعة العمل معتقالً  216

 .ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب في السجون السورية
 

 مفقودون
من أبناء مخيم اليرموك أثناء مغادرته من ( عاماً  56" )فارس جلبوط" فقد الالجئ الفلسطيني

كتابة الخبر لم تعرف عنه أي معلومات مدينة أجدابيا إلى مدينة طرابلس في ليبيا وحتى لحظة 
 .أو أنباء
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 لجان عمل أهلي
تواصل الهيئات اإلغاثية داخل مخيم اليرموك بتقديم خدماتها لألهالي حيث شملت تلك الخدمات 
تأمين كمية من مياه الشرب لسكان المخيم الذين يعانون من استمرار انقطاع المياه منذ حوالي 

رفع الركام منه، إلى ذلك قام و  ئات بعدة حمالت لتنظيف شوارع المخيميومًا، كما تقوم الهي 047
الوسيم و  قسم الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بتعبئة خزانات المياه لمسجدي زيد بن الخطاب

 .باإلضافة للمدرسة الدمشقية

 
 5102شباط -فبراير  3احصائيات وأرقام حتى 

سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيًا ( 53933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها (2629)  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك  •

 (147)يومًا، والماء لـ ( 623)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  على (577)لليوم 
 .ضحية( 062)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 04341)خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى  (80)  •
لغاية نوفمبر " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 45111)األردن و
2014. 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :لحسينيةمخيم ا  •
 .يوم على التوالي( 439)

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
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النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش  :مخيم السبينة  •
 .أيام على التوالي( 441)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 621)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات  •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 594)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :حماةو  حمص والعائدين في  الرمل و السيدة زينب و جرمانا مخيمات  •

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

 (.الشيحخان  -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text

