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ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين الذين تم التعرف على "
 "ضحية" 81"جثامينهم من الصور المسربة إلى 

 
 
 الجئتان تقضيان تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  تناشد المسؤولين إخراج طفلهم المحاصر من مخيم " الطويل عمر " عائلة الطفل
 اليرموك للعالج

 وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يدخل مخيم اليرموك لبحث اتفاق تحييد المخيم. 

 قصف يستهدف بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون بريف دمشق 

  توضيح ما نشروه عن ب" لواء القدس" أبناء مخيم النيرب في أوروبا يطالبون قادة
 .استالئهم على منازل المغتربين

 "في مخيم اليرموك" غاثة العاجلة إلا"تنفذ مشروع " وروبية ألالوفاء ا. 
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 ضحايا 
تصاعد متسارع بأعداد ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام 

مسربة قبل أيام، حيث تم التعرف اليوم السوري الذين تم التعرف على جثامينهم عبر الصور ال
 : على جثامين كل من

من أبناء مخيم اليرموك المحاصر دخلة  5891وهو من مواليد  ،"ياسر عصام الناجي"الشاب • 
 .الفرن االحتياطي

من أبناء مخيم اليرموك كان الشاب قد اعتقل بتاريخ ( الداموني" )أسامة حسين سليم " الشاب • 
حاجز مخيم اليرموك على أيدي مجموعات القيادة العامة وتم تسليمه من  42-4-4154

 .لألجهزة األمنية السورية ليتم تصفيته تحت التعذيب
من أبناء مخيم اليرموك، قضى تحت التعذيب وتم التعرف على جثمانه " عمر محاحي"الشاب • 

 .بين الصور المسربة
تحت التعذيب في سجون النظام السوري  من سكان دمر والذي قضى" عالء الناجي " الالجئ • 

 .4152-9-7في 
 من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق" عمر خالد نايف"الالجئ • 
 .من سكان حي دمر، ويعمل سائق حافلة" دمحم ركاد"• 
 .الملقب سامر حسنى من ساكن حي دمر" سامر يوسف حسن"• 
 .من سكان حي دمرالجئ فلسطيني " تيسير سخنيني"• 

 
 "ياسر عصام الناجي"الشاب 
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 : فيما تم التعرف في وقت سابق على جثامين كل من
عبد ", "إبراهيم دمحم عامر" ,"محمود دمحم موعد", "دمحم خالد أبوعيد" ,"طارق موعد", "دمحم الخطيب"• 

 ."حسان حسان" ,"إسالم عمار أبو راشد" ,''نور سعيد"  ,"سليمان العبد هللا" ,"اللطيف سعيد
من سكان مدينة قدسيا، والالجئة عامًا ( 58" )هدى جابر حمدان"فيما قضى كل من الشابتين 

، تحت نسكان حي التضام نام وهي موثالثة أععامًا اعتقلت منذ ( 44) "الغني دبيسان عب"
 .التعذيب في سجون النظام السوري 

أعلنت في وقت سابق أن ضحايا  يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد
 .ضحية( 551)التعذيب من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قامت بتوثيقهم قد بلغ 

 
 آخر التطورات

من " عمر"ناشدت عائلة الطفل عمر الطويل وناشطون في مخيم اليرموك السماح بخروج الطفل 
اإلمكانيات واألدوية والكادر المخيم لتلقي العالج في مشافي العاصمة دمشق، وذلك لضعف 

شهرا من مرض  55البالغ من العمر " عمر الطويل "ويعاني .المختص داخل المخيم المحاصر
وتعجز الكوادر الطبية المتواجدة في مشفى فلسطين من  ،فقر دم المنجلي وتضخم في الطحال

 .نقل وحدة دم له حتى اليتسبب باضرار إضافية للطحال ويتسبب بوفاته

 
 فل عمر الطويلالط

محاصر على  41111يذكر أن مشفى فلسطين هو الوحيد الذي يغطي احتياجات أكثر من 
بسبب استمرار الجيش السوري  ،على الرغم من اإلمكانيات البسيطة والمتواضعة ،المستوى الطبي

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 757)والقيادة العامة لحصار مخيم اليرموك لليوم 
 .يومًا على التوالي( 597)يومًا، والماء لـ ( 787)
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وفي موضوع ذي صلة تم أمس توزيع كمية من المساعدات على أهالي المخيم المحاصرين، 
 .دخول وفد من منظمة التحرير إلى المخيم لبحث اتفاق تحييده حيث تزامن ذلك مع

 
 مخيم اليرموك إلى دخول وفد من منظمة التحرير

المجاورة لمخيم خان دنون والتي يتواجد فيها عدد من " الطيبة"وعلى صعيد آخر استهدفت بلدة 
أصوات انفجاراتها  المجموعات التابعة للمعارضة السورية المسلحة بعدد من القذائف، التي سمعت

 .بوضوح داخل المخيم، مما أثار حالة من التوتر في صفوف األهالي
إلى ذلك يشتكي األهالي من غالء المعيشية، وارتفاع أسعار المواد التموينية باإلضافة إلى ارتفاع 
إيجارات المنازل داخل المخيم بشكل كبير، وذلك بسبب موجة النزوح الكبيرة إلى المخيم من قبل 

األمر الذي أجبر , م القصف والحصار على ترك منازلهمأهالي المخيمات األخرى، الذين أجبره
العديد من العائالت إلى التشارك في منزل واحد لعدم تمكن كل منها دفع إيجار منزل مستقل، 
إلى ذلك يعاني سكان المخيم من نقص بالخدمات األساسية حيث كان المخيم يعاني أساسًا من 

 .بالخدمات العامة من صحة وطبابة ومواصالتنقص 
فيما تنتشر البطالة بين صفوف أبناء المخيم وذلك بسبب التوتر األمني في محيطه مما جعل 

 .المساعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجاتهم األساسية
" لواء القدس"أوروبا قادة مجموعة  وفي سياق مختلف طالب أبناء مخيم النيرب المغتربين في

الموالية للنظام السوري في مخيم النيرب بحلب بتقديم توضيح عما نشره أحد قادتهم على صفحته 
 .الشخصية حول موضوع اإلستيالء على بيوت المغتربين داخل المخيم

ر بسبب يذكر أن العديد من أبناء مخيم النيرب قد هاجروا من مخيمهم إلى أوروبا ودول الجوا
استمرار الحرب في سورية وتأثيراتها السيئة على واقع ، و تردي األوضاع األمنية واالقتصادية

 .الالجئين الفلسطينيين من قتل واعتقال ودمار في المنازل
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 لجان عمل أهلي
وروبية عن بدء تنفيذ مشروع اإلغاثة العاجلة في مخيم اليرموك لالجئين ألا" الوفاء"أعلنت حملة 

يين، حيث من المقرر تنفيذ المشروع على دفعات وسيتضمن المشروع توزيع السلل الفلسطين
 .الغذائية للمساهمة في تخفيف معاناة األهالي الصعبة

لإلغاثة والتنمية في مخيم اليرموك بتقديم خدماتها لألهالي " جفرا"وفي السياق تستمر مؤسسة 
ع المخيم تشمل إزالة وترحيل آثار المحاصرين داخل المخيم، حيث تقوم بحملة تنظيف لشوار 

القصف والنفايات من شوارع المخيم، وذلك في إطار سعيها للحد من انتشار األمراض واألوبئة 
 .داخل المخيم المحاصر

 
 مشروع اإلغاثة العاجلة في مخيم اليرموك

 5181/ مارس ــ آذار / 81وأرقام حتى  احصاءات 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

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

يومًا، والماء لـ ( 793)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 783)لليوم 
 .ضحية( 835)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 813)

الجئًا  (816713)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 11) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 76111) ،الجئًا في لبنان( 186211)في األردن و

 .4151لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 189)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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مر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يست: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 811)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 791)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 228)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :ة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيد •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


