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ضحية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني ( 111:)مجموعة العمل "
 "1112منهم قضوا منذ بداية عام ( 11)

 
 
 فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  يتظاهرون للمطالبة بمعتقليهم في السجون السوريةأهالي مخيم اليرموك المحاصر. 

 حملة الوفاء األوروبية توزع مساعداتها على فلسطينيي سورية في العاصمة دمشق 

 حالة تذمر واستياء بين أبناء مخيم خان دنون بسبب إهمال المخيم وخدماته 

 خفر السواحل التركية يعترض باخرة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين 

 جئ فلسطيني سوري يلتقي ابنة أخيه بعد ثالث سنوات من الفراقال: تركيا 

  لجنة فلسطينيي سورية في لبنان توزع المساعدات على الالجئين الفلسطينيين
 القادمين من سوريا

  مجموعة العمل ومركز العودة يصدران النسخة اإلنكليزية من التقرير التوثيقي
 "اليزال الجرح ينزف..فلسطينيو سورية"
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 حاياض
من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في السجون " إبراهيم دمحم عامر"قضى كل من الالجئ 

من أبناء مخيم اليرموك " عبد اللطيف سعيد"ال دام ألكثر من عامين، والشاب بعد اعتق ،السورية
يذكر أنه كان يعمل بمحل حالقة في شارع فرن  ،المحاصر تحت التعذيب في السجون السورية

 .حمدان ويقطن بجانب حلويات ماهر

 
 عبد اللطيف سعيد

حيث تم التعرف على جثمانيهما عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام 
السوري، حيث بلغ عدد ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين الذين تم التعرف عليهم حتى 

ضحايا، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب من فلسطينيي سورية الذين ( 6)اآلن 
 .ضحايا( 303)قامت مجموعة العمل بتوثيقهم بلغت 

 
 آخر التطورات

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل 
قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية،  ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني( 111)

 .حيث قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ريف دمشق
ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية ( 11)فيما كشفت المجموعة أن 

مهند دمحم "هم  1012/ كانون الثاني –بينهم أربعة عناصر قضوا في شهر يناير  1012عام 
( 11)، فيما قضى "أحمد زياد أحمد"، و"دمحم وسيم الشبلي"و" عبد اللطيف سعيد غزاوي "و" فارس
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دمحم سيف "، "أحمد دمحم كريم " و "محمود الخطيب: "فبراير المنصرم هم -ضحية في شهر شباط 
أيمن محمود " ،"عبد هللا فيصل حجو"العريف المجند و  ،"خالد إبراهيم"، و"حسام سويد"و" الدين
 ،"حسام أحمد الداية" ،"باسل محمود عبد هللا" ،"عمار أحمد أحمد" ،" محمود الصعيديدمحم" دمحم،

محمود حازم أبو " ،"يزن رامز الدباغ" ،"عصمت اسماعيل" ،"جميل دمحم" ،"ن سقيرق نصر الدي""
 ."خلدون النادر"، و"جربوع

الناشطين مطالبتهم بعدم زج إلى ذلك جدد أهالي الضحايا والمجندين الملزمين بالخدمة وعدد من 
أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر، والكف عن إراقة دماء 
الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، علمًا أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون 

لف عن اإللتحاق به يتعرض كل من تخو  ،بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني
للمالحقة والسجن، مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل 

 .الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة
وعلى صعيد آخر خرج عدد من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، ظهر 

صالة الجمعة في مسجد عبد القادر الحسيني، حيث جاب األمس، في مظاهرة عقبت 
وكافة المعتقلين " \محمود تميم"المتظاهرون شوارع المخيم مطالبن باطالق سراح الشاب 

فيما ناشد المتظاهرون كافة القوى الفلسطينية والشعب .الفلسطينيين في السجون السورية
لمعتقلين الذين تتم تصفيتهم داخل الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها بالوقوف من أجل ا

يذكر أن حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في السجون السورية بلغت .السجون 
 وثقت مجموعة العمل أسماؤهم  111في حين تبلغ حصيلة المعتقلين  ،301

 
 األمس في مخيم اليرموك مظاهرة
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حصة غذائية ( 120)الخميس الماضي بتوزيع وأيضًا في دمشق قامت حملة الوفاء األوروبية 
على الالجئين الفلسطينيين السوريين النازحين في مراكز اإليواء الموزعة في مدينة دمشق، وذلك 
بهدف التخفيف من معاناة فلسطينيي سورية الذين يعانون من أوضاع اقتصادية ضاغطة جراء 

 .استمرار الحرب في سورية
من اإلستياء والتذمر بين أبناء مخيم خان دنون جنوب العاصمة أما في ريف دمشق فتعم حالة 

فمنذ أيام والتزال مياه الصرف الصحي تطوف  ،دمشق بسبب اإلهمال الكبير بالمخيم وخدماته
الشوارع في المخيم وكان األهالي قد وجهوا سابقًا عدة نداءات لوكالة الغوث األونروا وللجهات 

ن أحدًا لم يحرك ساكنًا حسب وصف أحد أبناء المخيم، فيما المسؤولة إلصالح األعطال إال أ
 حذر مراقبون وأطباء من تفشي األوبئة واألمراض داخل المخيم نتيجة استمرار تدفق المياه الملوثة

 .عدم االسراع في معالجتهاو 

 
 مخيم خان دنون 

يعتمدون على ويعتبر مخيم خان دنون األشد فقرًا بين المخيمات الفلسطينية في سورية فهم 
( األونروا)المساعدات المالية واإلغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ويعاني أبناء مخيم خان دنون في ريف دمشق من أزمات معيشية حادة تجلت  ،بين الحين واآلخر
الكهربائي والمياه  واستمرار انقطاع التيار ،في شح المواد الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال

ضحية قضت من  11يذكر ان مجموعة العمل وثقت أسماء .واالتصاالت لفترات زمنية طويلة
 .معتقلين 2أبناء مخيم خان دنون خالل الحرب في سورية باإلضافة إلى 

وفي موضوع مختلف قام خفر السواحل التركي باعتراض إحدى السفن التي كانت تقل مهاجرين 
ي كانت وجهتها الشواطئ اإليطالية، ووفقًا لوكاالت أنباء تركية فإن خفر غير شرعيين، والت
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شمال غربي البالد، كانت تحمل " جنق قلعة"السواحل التركية اعترض باخرة، قبالة سواحل والية 
 .مهاجر غير شرعي، يعتقد أنهم سوريون  000على متنها نحو 

إن المعلومات : "ثه لوكالة األناضول، في حدي"أحمد تشينار" "جنق قلعة"وقال والي محافظة 
األولية تفيد أن الباخرة انطلقت من سواحل اسطنبول، عبر بحر مرمرة، وأنها كانت تحمل 
مهاجرين غير شرعيين، وأن الشرطة قامت بإطالق النار على الباخرة، لرفض قائدها إيقافها رغم 

 ".التحذيرات التي وجهتها الشرطة
لم تواجه أي مقاومة، وأنه لم تقع أية خسائر في األرواح، ولم أن الشرطة " تشينار"وأضاف 

أمام مرور القوارب " جنق قلعة"يصب أي راكب، مشيرًا إلى أن قوات األمن أغلقت مضيق 
 .والسفن، خالل عملية إيقاف الباخرة، خشية تعرض أحد ألذى

 
 السفينة التي اعترضها خفر السواحل التركي

على جزء من حالة الشتات التي يعاني منها الالجئين الفلسطينيين وفي جانب آخر يسلط الضوء 
ابنة أخيه الذي لم يعلم شيئًا عنها وعن أسرتها " عثمان"السوريين حيث التقى الالجئ الفلسطيني 

منذ ثالث سنوات، عندما اضطر أن يغادر هو وعشرات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين مخيم 
الذي أودى بحياة  11/1011/ 16الحربي السوري للمخيم يوم اليرموك بسبب قصف الطيران 

 .العشرات من سكانه وسقوط عددًا كبيرًا من الجرحى بين المدنيين
عثمان الذي فر من جحيم الحرب في سورية إلى تركيا التقى بإبنة أخية أثناء تلبيته دعوة لجنة 

تواجدين في مدينة انطاكيا التركية فلسطينيي سوريا في تركيا لالجئين الفلسطينيين السوريين الم
الستالم حصص من اللحوم المقدمة من هيئة االغاثة العالمية، هناك كان اللقاء الذي اختلطت 
به المشاعر وامتزجت دموع الفرح بدموع الحزن ومرارة المآساة والتشرد، لقاء أثر بالحاضرين الذين 

 .يعانون من ذات الوجع واأللم
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آالف الجئ فلسطيني فروا نتيجة الحرب الدائرة في سورية حيث  2 إلى 3يذكر أن ما بين 
 .توزعوا على عدد من المدن التركية

بالتعاون مع لجنة العمل و  وباالنتقال إلى لبنان حيث أنهت لجنة فلسطيني سورية في لبنان
قرطاسية و  مالبسو  مسجد التقوى في مخيم نهر البارد، من توزيع أحذيةو  اإلجتماعي في مجمع

: في لبنان في مدارس األونروا  مقدمة من حملة الوفاء األوروبية للطالب من فلسطينيي سورية
رياض  -االقصى )شمل التوزيع بعض طالب روضات و  (جبل طبور -بتير  -المنار  -غزة )

ليصل بذلك عدد ( القدس -النجدة  -عين سالم  -غسان كنفاني  -اإلتحاد  -الصالحين 
 .طالبةو  طالب 220المستفيدين إلى 

ألف الجئ  21يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان يقدر بنحو 
ويتوزع الالجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد  ،منهم أطفال% 02

ريا يعتبر الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين القادمين من سو و  ،اكتظاظًا سكانيًا في األصل
في وقت تسن السلطات اللبنانية القوانين لمنع  ،وتأمين السكن وارتفاع أجورها أبرز مشاكلهم

 .دخول وعمل الالجئين الفلسطينيين
 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
أصدر كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني لندن، صباح 

اإلنكليزية من التقرير التوثيقي الميداني الذي يرصد أوضاع الالجئين األمس، النسخة 
 .1010الفلسطينيين من سورية خالل النصف الثاني من عام 

أعده مجموعة من الباحثين " اليزال الجرح ينزف..فلسطينيو سورية""التقرير الذي حمل عنوان 
لف جوانبها، حيث قّسم التقرير الفلسطينيين المختصين، يتناول قضية فلسطينيي سورية من مخت

على أربعة محاور، يتناول كل منها عددًا من النقاط التفصيلية التي تسلط " 106"صفحاته 
 .الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين المستمرة منذ أكثر من ثالث سنوات

وقعها على شبكة يذكر أن مجموعة العمل تتيح الحصول على تقريرها بشكل مجاني وذلك عبر م
 : اإلنترنت عبر الرابط التالي

http://goo.gl/mpN7Yq 
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 1112/ مارس ــ آذار / 11احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13911)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية فلسطينية ( 1819) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 892)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 812)لليوم 
 .ضحية( 131)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 112)

الجئًا ( 116813)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 11) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 86111)الجئًا في لبنان، ( 216111)في األردن و

 .1012لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 213)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 618)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 811)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %31)مًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يو ( 111)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


