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 "معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم السيدة زينب في السجون السورية 33"
      

 
 

 عنصران من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضيان في سورية 

  سوريةأحد أبناء مخيم جرمانا يقضي خالل مشاركته القتال في 

 غارات جوية ليلية تستهدف مخيم خان الشيح والمنفذ الوحيد لألهالي 

 اصابة فلسطيني في معارك مخيم حندرات شمال سورية 
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 ضحايا

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني،  "محمد سويد"، و"مفيد ماجد قدورة" قضى كل من المجندين
المسلحة من جهة، والجيش النظامي وجيش جراء االشتباكات المندلعة بين المعارضة السورية 

 .التحرير الفلسطيني واللجان الشعبية الموالية له من جهة أخرى

 
يذكر أن الخدمة العسكرية هي الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون في جيش 

خالل  التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية
 .الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة

أحد أبناء مخيم جرمانا خالل مشاركته القتال " فؤاد أبو حويج" إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني
في سورية، علمًا أن العشرات من أبناء مخيم جرمانا قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب 

 .عات المعارضة المسلحةالنظام السوري ضد مجمو 

 

 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم  33وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال 
كما  ،1122ولغاية نيسان ابريل  1122مارس –السيدة زينب خالل الفترة الممتدة ما بين آذار 

 .وثقت وفاة خمسة الجئين داخل سجون النظام السوري نتيجة التعذيب الممارس ضد المعتقلين
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وبدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق 
الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، فيما تشير " 444"معلومات 

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري ممن تمكنت " 2111"ت المجموعة إلى وجود إحصاءا
المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم 
اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة 

ي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل إلى تخوف بعض أهال
 .األجهزة األمنية في سورية

 
ومن جهة أخرى أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن الطيران الحربي الروسي 

صواريخ، حيث  2األحد بأكثر من  -والسوري استهدف مخيم خان الشيح وأطرافه ليل السبت 
 .على منازل أبناء المخيم في شارع السعيد، مما أحدث خرابًا كبيرًا في المنازل منها 3سقط 
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زاكية، علمًا أنه الطريق  -غارات على طريق خان الشيح  3كما شن الطيران الحربي الروسي 
الوحيد الذي يمد أبناء مخيم خان الشيح ببعض المؤن والمواد الضرورية، في ظل انقطاع جميع 

 .للمخيم، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق زاكية بالرغم من خطورته العالية الطرق المؤدية

يأتي ذلك وسط معاناة متزايدة يعيشها أبناء المخيم، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي 
بمنع عبور المدنيين وسيارات البضائع عبرها، مما أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية التي يعاني 

المخيم خصوصًا ما يتعلق بالخدمات الطبية، واستمرار استهداف المخيم وسقوط ضحايا بين منها 
 .الالجئين الفلسطينيين

من سكان مخيم النيرب " عبد غانم"وباالنتقال إلى شمال سورية أصيب الالجئ الفلسطيني 
حندرات بين لالجئين الفلسطينيين في مدينة حلب، وذلك إثر االشتباكات الدائرة في محيط مخيم 

الجيش النظامي ولواء القدس من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، وهو أحد 
 .الموالي للنظام السوري" لواء القدس"عناصر مجموعة 

 
مقاتل في معاركه األخيرة ( 211)الموالي للنظام السوري قد خسر أكثر من " لواء القدس"وكان 

اضافة إلى المئات  ،لسطينيين من أبناء مخيمي النيرب وحندراتفي مخيم حندرات بينهم الجئين ف
ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا ( 453)ثقت و  من الجرحى، مع العلم أن مجموعة العمل

 .بطلق ناري منذ بدء أحداث الحرب
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 6102/ تموز ــ يوليو/ 01/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .في األردنالجئ فلسطيني سوري ( 25511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 415511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1125يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 -أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى ( 42.1)أكثر من  •

 .1125كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2211)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2221)لليوم 
 .ضحية( 214)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 221)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينة مخيم •
 .يومًا على التوالي( 141)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2224)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 41)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 113)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


