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الجئًا فلسطينيًا قضوا " 03"قصف مخيم اليرموك بالبراميل المتفجرة و"
 "خالل شهر أيلول المنصرم في سورية

 

 
 

  إعدام فلسطيني ثاني من قبل جيش اإلسالم في يلدا بتهمة انتمائه لداعش 

  تجمع المزيريب يقضي تحت التعذيب في السجون السوريةأحد أبناء 

  توزيع اللوازم المدرسية على طالب مدرسة الجرمق في مخيم اليرموك 

  مجموعة العمل ترصد معوقات عدة تواجه العملية التعليمية في اليرموك 

 سكان مخيم الرمدان يعانون من أزمات اقتصادية خانقة 

  من " باسل الصفدي"البرمجيات الفلسطيني السوري مطالبات باإلفراج عن مطّور
 سجون النظام السوري
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 احصائيات
الجئًا " 03"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

الجئًا جراء إصابتهم بطلق " 30"بينهم  ،سبتمبر المنصرم –فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيلول 
الجئين ( 0)ضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى الجئين ق" 5"و ناري،

الجئين أثر أزمات صحية، والجئان قضيا بسبب الحصار " 4"نتيجة القصف واالشتباكات، و
 .ضحايا قضوا برصاص قناص 0ونقص الرعاية الطبية، و

 –أيلول فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر 
 :سبتمبر الماضي توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئ و  الجئان في درعا،و  الجئًا في ريف دمشق،" 33"الجئين، إضافة إلى  5في دمشق قضى 
 وضحية في مدينة حمص، ،قضى في مدينة صيدا، والجئ حلب في السويداء، وآخر في إدلب

 .الجئين قضوا في مناطق متفرقة( 8)و
" 0303"ذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية بلغ ي

 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ضحايا

الشاب الفلسطيني أعدم جيش اإلسالم أحد مجموعات المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا 
عامًا من سكان مخيم اليرموك، وذلك عقب اقتحام عناصر  13" أحمد حسام هنيـة"السوري 

منذ أربعة أشهر " سجناً "المجموعة لسجن دار القضاء واقتيادهم لخمسة شبان محكومين 
 .النتمائهم لخلية اغتياالت تابعة لداعش، ومن بينهم هنية
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وطالبوا فيه ،لقائمين على هذه الجريمةفيما أصدر دار القضاء بجنوب دمشق بيانًا تبرأ فيه من ا

جيش اإلسالم وبشكل فوري تسليم كل من قام بهذا الفعل المشين لسجن دار القضاء ليتم 
 .محاسبتهم حسب بيان دار القضاء

" جيش اإلسالم"فجير الذي طال سيارة تابعة لــ أتي ذلك انتقامًا من تنظيم الدولة على خلفية الت
التي أدت لمقتل أربعة من و  يلداقرب جامع الصابرين في 

 .مسلحي جيش اإلسالم
 18" عالء إبراهيم السطري"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 

عامًا، تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال 
وهو من سكـان مدينة درعا جنوب  ،دام لعام ونصف

مما رفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا  ،سورية
 .ضحية" 413"تحت التعذيب في سورية إلى 

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق للقصف بالبراميل المتفجرة، حيث 
ين استهدفت مدرسة القدس التابعة لوكالة األونروا في حي التقدم، مما أحدث حالة من الهلع ب

أبناء المخيم ودمارًا في مكان سقوطها، إلى ذلك ال يزال اليرموك يشهد حالة من التوتر األمني 
وجبهة النصرة من جهة، " داعش"على كافة محاوره القتالية وذلك نتيجة االشتباكات بين تنظيم 

توتر والجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى، فيما تسود حالة من ال
تنظيم الدولة ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في منطقة يلدا المتاخمة للمخيم "بين 

بسبب التفجيرات واالغتياالت التي ينفذها تنظيم داعش ضد عناصر المجموعات المسلحة 
المحسوبة على المعارضة السورية، ما نجم عنها اقدام جيش اإلسالم على إعدام خمسة عناصر 
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لسطينيين بتهمة انتمائهم لداعش، كما قام عناصر الحاجز التابع للمعارضة السورية من بينهم ف
 .بإغالق الطريق الوحيد بين المخيم ويلدا بسبب ذاك التوتر

وفي سياق مختلف قامت إدارة مدرسة الجرمق البديلة في مخيم اليرموك بتوزيع اللوازم المدرسية 
ألدوية عبر األونروا والهالل األحمر الفلسطيني التي تم يوم الخميس الماضي مع كمية من ا

ناثًا، إلى ذلك  واللجنة الوطنية إلغاثة الفلسطينيين في سورية على طالب المدرسة ذكورًا وا 
رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عدد من المعوقات التي واجهت العملية 

وأضعفت العمل التعليمي وأوقفته في التعليمية داخل مخيم اليرموك، وأثرت عليها بشكل سلبي 
انقطاع و  بعض األوقات، من أهم هذه الصعوبات استمرار الحصار المفروض على اليرموك،

الكهرباء والماء لفترات زمنية طويلة، ما حدا األهالي إلى البحث عن المأكل والمشرب، وضرورة 
عمال تسّد رمقهم، ولو توفير مصدر رزق لألطفال، فيما خرج جزء من األطفال يبحثون عن أ 

دوامهم " الجرمق"بشيء من الحشائش، ولم يقتصر الحراك على الطالب فقد علق معلمو مدرسة 
ألطفالهم، أما السبب اآلخر في توقف التعليم في المخيم هو و  نتيجة بحثهم عن طعام لهم

ما جعل تعرضه للقصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة وسقوط قذائف الهاون وأعمال القنص م
األهالي يتخوفون من إرسال أبنائهم إلى المدارس، إلى ذلك كان لموقف األونروا وعدم اعترافها 

 .وراعيتها لحركة التعليم ونتائج الطلبة داخل المخيم األثر الكبير في توقف التعليم في اليرموك
ه في ساق( عاماً  10" )حسين محمد منيزل" وفي جنوب سورية أصيب الالجئ الفلسطيني

بشظايا قذائف الجيش السوري، خالل مشاركته في الصراع الدائر في سورية، وهو من عشيرة 
 .الجئًا فلسطينياً  8533ضم حوالي الصبيح ومن أبناء تجمع المزيريب في محافظة درعا، الذي ي

 
إلى ذلك يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهدوء النسبي، إال أن سكانه حالهم حال باقي 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزمات معيشية كبيرة أهمها غالء 

 .األسعار وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
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الجدير ذكره أن مخيم الرمدان من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 
 .كم من مدينة الضمير 9على بعد ,م ك 53لمدينة دمشق بمسافة مايقارب 

 
 معتقلين

نشر ناشطون عريضة على الشبكة العنكبوتية تطالب باإلفراج الفوري عن الشاب الفلسطيني 
من سجون النظام السوري، وذلك خوفًا على حياته من أن "الصفدي"باسل خرطبيل " السوري 

لمصدر إعالمي بأن " نورا غازي"ة ُيحاكم ميدانيًا في سجون النظام، عقب تأكيد زوجته المحامي
 .زوجها تم نقله قبل أيام من سجن عدرا إلى جهة مجهولة

وذكرت العريضة أن باسل الصفدي أمضى معظم مدة اعتقاله حتى تاريخ نقله إلى جهة 
المدّون ومطور « الصفدي»مجهولة، وهي ثالث سنوات وسبعة أشهر، في سجن عدرا، ويعتبر 

موزيال، فايرفوكس، )مشاع اإلبداعي في سوريا والناشط في مشاريع مثل البرمجيات الرائد في ال
، ويجمع كل من عرفه أن الفضل يعود إليه في انفتاح اإلنترنت السوري، وتوسيع (وويكيبيديا

 .نطاق الوصول والمعرفة للعامة

 
نخشى على سالمة باسل ونشعر بقلق كبير على : "ويضيف الموقعون على العريضة قائلين

 ."يره بعد أن أصبح وضعه مجهواًل من جديد ونطالب باإلفراج الفوري عن صديقنامص
الجئ فلسطيني سوري وثقت منهم  3533يشار أن األمن السوري يستمر باعتقال أكثر من 

معتقل، علمًا أن الكثير من ذوي المعتقلين يتكتمون على وضع أبنائهم  979مجموعة العمل 
 .بنائهم في السجونخوفًا من انتقام النظام من أ
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 5305/ أكتوبر  -تشرين األول / 5فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 45,333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 35,533) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 9333)لبنان، 
 .1335يوليو لغاية 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 09)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 089)يومًا، والماء لـ ( 899)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 819)لليوم 
 .ضحية( 381)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 987)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 888)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 73)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 501)لي حوا: مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )تثناء طريق باس


