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الجئة فلسطينية قضت منذ بدء الحرب في ( 433: )مجموعة العمل"
 "ضحية قضت نتيجة القصف( 891)سورية، منهم 

 
 
  ساعة تحت التعذيب في السجون  27الجئين فلسطينيين خالل  9اإلعالن عن قضاء

 .السورية

 مسن من أبناء مخيم اليرموك يقضي برصاص قناص. 

  اللجان الشعبية التابعة لألمن السوري في إدلب تعتقل مجموعة من أبناء مخيم خان
 .لشيح خالل رحلة لجوئهم إلى تركياا

 (168 )يوماً مخيم اليرموك بال مياه. 

  668الجيش النظامي السوري يمنع عودة أهالي مخيم السبينة لليوم. 

 م درعا من المراكز الطبية يفاقم معاناة األهالي المتواصلة منذ بدء أحداث خلو مخي
 .الحرب في سورية
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 احصائيات

ضحية من النساء الفلسطينيات ( 433)وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط 
دل حوالي منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعا

من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خالل فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس %  43
 .1142فبراير  –شباط / 43ولغاية يوم  1144

نتيجة الحصار ونقص ( 25)الجئة قضت بسبب القصف، و( 491) فيما كشفت المجموعة أن
جراء استهدافهم برصاص قناص،  إمرأة( 11)الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت 

غرقًا، في حين أُعدمت ( 44)و ضحية بطلق ناري،( 42)إثر التفجيرات، فيما قضت ( 49)و
 ،ذبحاً )ألسباب أخرى ( 44)الجئات ميدانيًا، والجئتان تحت التعذيب في السجون السورية، و( 2)

 .ل الصهيونياغتيااًل، انتحارًا، حرقًا، اختناقًا، أزمات صحية، وبرصاص االحتال
 

 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري  "سليمان العبد هللا"قضى كل من الالجئ الفلسطيني 

نور "والالجئ الفلسطيني  ،وهو من سكان حي التضامن ،وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عامين
لفلسطينية تحت التعذيب بعد اعتقال دام ألكثر من ثالثة أعوام، كما قضت الالجئة ا'' سعيد

تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد إعتقال دام ألكثر من  "إسالم عمار أبو راشد"
عامين، وبذلك ترتفع حصيلة الذين أعلن عن قضائهم تحت التعذيب من الالجئين الفلسطينيين 

دمحم "حيث أعلن عن قضاء أحد كوادر حركة فتح في مخيم اليرموك  ،ساعة 51خالل  9إلى 
 "عبد اللطيف سعيدو  ،"طارق موعد، و الملقب أبو إبراهيم بعد اعتقال دام حوالي العام" الخطيب

" محمود دمحم موعد"و بعد اعتقال دام ألكثر من عامين" إبراهيم دمحم عامر"و "دمحم خالد أبوعيد"و
 .وجميعهم من أبناء مخيم اليرموك

الضباط المنشقين عن النظام هذا وقد تم التعرف عليهم من خالل الصور التي سربها أحد 
وكان أحد المسؤولين عن تصوير ضحايا التعذيب في األفرع األمنية التابعة للنظام  ،السوري 
وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين ممن وثقت  ،السوري 

 .ضحايا( 413)مجموعة العمل أسماءهم إلى 
 4111لالزدياد وخاصة مع استمرار النظام السوري باعتقال أكثر من يشار إلى أن العدد قابل 

 .الجئ فلسطيني ال يعرف عن مصيرهم شيء 515الجئ فلسطيني وثقت مجموعة العمل أسماء 
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مطالبتها النظام السوري باإلفصاح « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»وبدورها تجدد 
الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري عن وضع المئات من المعتقلين 

 .«جريمة حرب بكل المقاييس»داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 
من أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص أثناء تواجده " عادل أبوحمده" إلى ذلك قضى المسن

 .ع فلسطينعلى سطح البناء الذي يسكن به في شارع جالل كعوش بالقرب من شار 

 
 حمده عادل أبو

 آخر التطورات
اعتقلت اللجان الشعبية التابعة لألجهزة األمنية السورية في مدينة إدلب شمال سورية مجموعة من 

محمود رياض " والطالب" يمان هيثم طه" الطالب: أبناء مخيم خان الشيح خالل رحلة سفرهم وهم
باإلضافة إلى امرأتين من أبناء  "إبراهيم حمدهادي "و" غسان جبر"و "بهاء موفق جبر"و "طحمير

المخيم، هذا وكان قد فقد االتصال معهم لمدة يوم كامل ليتبين فيما بعد أنهم أُعتقلوا من قبل 
معتقاًل من أبناء مخيم خان  51يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء .اللجان الشعبية في أدلب

لفلسطينيين في السجون السورية منذبداية أحداث الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين ا 515و ،الشيح
 .ضحية 413الحرب في سورية، في حين ارتفعت حصيلة من قضوا تحت التعذيب إلى 

إلى ذلك يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم 
ا على تركها بسبب االشتباكات ، وذلك بعد أن أجبرو (313)السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 

العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت 
بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 

امع معاذ بن جبل وحتى من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من ج% 11
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أما األهالي فقد نزحوا , وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم ،فرن المخيم المعروف بفرن األكراد
إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم تتوقف على ترك 

بل تجاوزت لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب الظروف االقتصادية  ،منازلهم
وتحت تأثير الحرب وسوء األحوال االقتصادية هاجر .وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

وتشير تقديرات األونروا إلى نسبة الالجئين من مخيم  ،الكثير من أبناء المخيم خارج سوريا
من إجمالي الالجئين هناك البالغ عددهم قرابة الخمسين  %" 1.14" قد بلغتالسبينة إلى لبنان 

 .ألف الجئ
ألفًا من أهالي ( 11)يومًا على انقطاع المياه عن منازل نحو ( 413)في غضون ذلك انقضت 

مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، مما دفعهم لالعتماد على األحياء المجاورة في تأمين 
لمياه الضرورية لالستخدام اليومي، إال أن انقطاعها عن تلك األحياء أيضًا أجبر جزء من ا

األهالي إلى اللجوء لمياه اآلبار االرتوازية لتأمين بعض حاجاتهم منها، حيث اعتمد األهالي على 
األبار بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باألتربة والرواسب، التي قد تسبب أمراضًا 

لشاربيها خاصة األمراض المتعلقة بالكلى، إال أن األهالي ورغم جميع تلك المخاطر ال  عديدة
 .يجدون حاًل آخر سوى ذلك

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك

يشار أن العديد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم، حذروا مرارًا من انتشار العديد من 
 .تحتويه مياه اآلبار من رواسباألمراض المتعلقة بالكلى، نظرًا لما 

ومن جهة أخرى يشكو أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سوريا من خلو المخيم من 
ويعانون من نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة  ،أي مشفى أومركز طبي

لتلقي العالج خارج لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى 
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المخيم، كما أن قناصة الجيش النظامي السوري يعيقون وصول سيارات اإلسعاف إليه، وفي حال 
نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج المخيم ومحاولة عالجه باألردن فإن األخيرة ترفض 

ردن مما اضطر البعض بأن يدخل األ ،دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصاباً 
عالوة على ذلك حذر عدد من الناشطين داخل المخيم  ،على انه سوري الجنسية من أجل العالج

من انتشار األمراض في صفوف األهالي في ظل اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، 
من أعمال القصف .يوماً ( 444)وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي 

كررة التي يشهدها مخيم درعا منذ بداية الحرب الدائرة فيها، تسببت وفق واالشتباكات المت
من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين (% 51)إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 
فلم تتوقف المعاناة على الجانب الصحي بل تعداه إلى  ،داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة

قطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل لعدة أيام معاناة فوق إذ أضاف ان ،الجانب المعيشي
فقدان العديد من أصناف المواد و  باإلضافة إلى عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة، ،معاناتهم

مما أجبر المئات من العوائل الفلسطينية من ،الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير
 .إلى البلدات المجاورةأهالي المخيم للجوء 

 
 مخيم درعا

 5182/ مارس ــ آذار / 83احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53944)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 696)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 686)لليوم 
 .ضحية( 835)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 816)
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الجئًا ( 81،613)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (11) •
وفق  الجئًا في مصر، وذلك( 6،111)الجئًا في لبنان، ( 28،411)في األردن و

 .1142لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 281)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 313)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 619)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : خيم حندراتم •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 444)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ات االقتصادية فيهامع استمرار األزم
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


