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قصف يستهدف مخيم اليرموك، وأحد أبناءه يقضي تحت التعذيب في "
 "السجون السورية

 
 
 العثور على جثة الجئ فلسطيني سوري مقتوالً بمخيم عين الحلوة في لبنان. 

  ،وأهاليه يطالبون بالعودة إليهتوزيع بعض المساعدات في اليرموك. 

 استمرار الحرب في سورية تفاقم من معاناة أهالي مخيم السيدة زينب. 

 اعتقال طفلين فلسطينيين من مخيم النيرب بحلب، واإلفراج عن ثالث. 

 توزيع علب حليب على أطفال فلسطينيي سورية في مخيم البداوي. 

 يبيا إلى إيطاليافقدان شاب فلسطيني سوري خالل رحلة الوصول من ل. 
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 ضحايا
تحت " علي أحمد شقير"ل فلسطيني سورية عن قضاء الشاب وردت أنباء لمجموعة العمل من أج
بعدما تم اعتقاله سابقًا من قبل حاجز مخيم اليرموك أثناء  ،التعذيب في سجون النظام السوري 

وبذلك يرتفع .خروجه منه، ولم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة األنباء من مصدر آخر
ممن وثقت ( 792)عدد ضحايا التعذيب في السجون السورية من الالجئين الفلسطينيين إلى 

معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية تم  (222)في حين اليزال  ،مجموعة العمل أسماءهم
 .اعتقالهم خالل احداث الحرب في سورية

مقتواًل في أحد البساتين في " خالد مصطفى رحال" إلى ذلك ُعثر على الالجئ الفلسطيني السوري 
مخيم عين الحلوة، وفي التفاصيل وجد أحد أهالي مخيم عين الحلوة جثة موضوعة في كيس 

وعند الكشف عن الجثة تبين  ،اتين المخيم التابع لمدينة صيدا جنوب لبنانومرمية في أحد بس
الذي كان قد فقد منذ عدة أسابيع، " خالد مصطفى رحال"بأنها تعود لالجئ الفلسطيني السوري 

ولم يتسن معرفة سبب وفاته أو الجهة التي قامت بقتله، إلى ذلك تم نقل جثة الشاب إلى مشفى 
 .داالهمشري في مدينة صي

 
 خالد مصطفى رحال

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، لسقوط عدد من القذائف التي 
استهدفت مناطق متفرقة منه، حيث ُقصف جامع فلسطين بالتزامن مع تواجد المصلين ألداء 

استهداف شارع المغاربة، صالة الجمعة، ما أثار حالة من الهلع والتوتر فيما بينهم، كما تم 
 .ومحيط صالة السوار بعدد من القذائف
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إلى ذلك استمر توزيع المساعدات اإلغاثية العاجلة على األهالي المحاصرين داخل المخيم، حيث 
حصة من المساعدات  033تم التوزيع عند بلدية اليرموك، يأتي ذلك بعد يوم من توزيع أكثر من 

من المقرر أن يستمر التوزيع لعدة أيام و  دون وقوع أحداث تذكر،الغذائية على أهالي المخيم و 
 .حتى تغطي عوائل مخيم اليرموك

 
 في مخيم اليرموك توزيع المساعدات اإلغاثية

 ،أيام على التوالي( 836)فيما اليزال المخيم تحت حصار الجيش السوري والقيادة العامة منذ 
وارتفاع  ،يومًا على التوالي( 826)يومًا، وقطع الماء لـ ( 866)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

 .ضحية( 827)عدد ضحايا الحصار إلى 
وفي السياق طالبت العائالت المهجرة عن اليرموك والمتواجدة في مركز إيواء طاهر الجزائري، 

في المخيم، وذلك بسبب تفاقم معاناتهم خارج التسريع بإجراءات فتح الطريق لعودتهم إلى منازلهم 
منازلهم، حيث يشتكون من األوضاع المعيشية القاسية التي يعانون منها، حيث تتشارك العديد 
من العائالت السكن في غرفة واحدة من المدرسة، يشار أن مدرسة طاهر الجزائري تعتبر من 

عائلة  18دد العائالت في هذا المركز ب ويقدر ع ،أكبر مراكز اإليواء في منطقة الزاهرة بدمشق
 .من مخيم اليرموك

وفي موضوع ليس ببعيد يعاني أبناء مخيم السيدة زينب من أزمات اقتصادية ومعيشية مركبة، 
حيث تعد البطالة وغالء المعيشة من أبرز أوجه تلك المعاناة، يضاف إليها صعوبة تأمين الخبز، 

 .بر األهالي على استخدام وسائل التدفئة البدائيةوشح المحروقات ومواد التدفئة ما أج
يذكر أن المخيم يستقبل المئات من العوائل النازحة عن مخيم اليرموك والحسينية والمناطق 

 .المجاورة، مما أدى إلى ارتفاع إيجارات المنازل
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وفي سياق مختلف قامت مجموعة من لواء القدس المحسوب على الجيش النظامي باعتقال 
عامًا، من سكان مخيم النيرب ( 88)أحمد زكريا أبو رحمة، وأنس أحمد عزام، عمرهما "ئين الالج

أبو كارم "في حلب، حيث تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، فيما أفرج األمن السوري عن الالجئ 
 .وذلك بعد اعتقاله لعدة أيام" الريفي

ون مع جمعية خير السورية وعلى صعيد آخر قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبالتعا
علبة حليب ألطفال المخيم الذين تقل أعمارهم عن العام، تجدر اإلشارة أن مخيم ( 833)بتوزيع 

 .عائلة فلسطينية سورية( 8313)لي البداوي يقطنه حوا

 
أحمد "وفي موضوع مختلف وردت أنباء لمجموعة العمل عن فقدان الشاب الفلسطيني السوري 

انطالقه على متن قارب من ليبيا إلى إيطاليا، يذكر أن ليبيا تشكل أحد أبرز بعد " خالد حسن
محطات الوصول بحرًا وبطرق غير شرعية للدول األوروربية حيث سقط خاللها اآلالف من 

التي " قوارب الموت"المهاجرين من جنسيات مختلفة ومن الفلسطينيين والسوريين غرقًا بسبب 
 .من عدم جاهزيتها لتلك الرحالتيضطرون إلى ركوبها بالرغم 

 
 أحمد خالد حسن
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 5102/ مارس ــ آذار / 6احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 5661) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

( 036)يومًا، والماء لـ ( 666)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 616)لليوم 
 .ضحية( 035)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 01،663)هم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها من( 61) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 6،111)الجئًا في لبنان، ( 20،211)األردن و

 .7381لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 201)
النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 939)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 660)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 252)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جر  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


