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 "خمسة فلسطينيين يقضون في سورية اثنان منهم تحت التعذيب"

 
 

 
 الجئاً فلسطٌنٌاً قضوا تحت التعذٌب فً سجون النظام " 269: "مجموعة العمل

 .السوري
 قصف ٌستهدف محٌط مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق. 
 شبح األوبئة ٌخٌم على مخٌم الٌرموك بدمشق. 

 استمرار أزمة المٌاه فً مخٌمات الٌرموك ودرعا والنٌرب. 
  الجٌش النظامً ٌستمر بمنع الفلسطٌنٌٌن من العودة إلى مخٌمً الحسٌنٌة

 .والسبٌنة

 
 
 

 تحت التعذيب في سجون النظام السوري قضى صالح شهابي الحرور
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 ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق تحت " محمد وصالح شيابي الحرور" قضى الشقيقان

التعذيب في سجون النظام السوري، مما يرفع حصيمة ضحايا التعذيب من الالجئين الفمسطينيين 
 . جئاً " 269"والذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطيني سورية بتوثيقيم إلى 

من أىالي مخيم خان دنون ومرتبات جيش التحرير " بالل ياسين حالوة"إلى ذلك قضى الشاب
 .الفمسطيني في منطقة عدرا جراء انفجار لغم أرضي بو

من سكان مخيم اليرموك، أثناء ا شتباكات  "عدي السيد"و" ماىر خالد السيدة"فيما قضى كل من 
- التي دارت بين المجموعات التابعة لممعارضة من جية والجيش النظامي والجبية الشعبية 

 .القيادة العامة من جية أخرى وذلك عند محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين بمخيم اليرموك

 
 ماهر خالد السيدة

 آخر التطورات
تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، ليل أمس، لقصف مدفعي 
سمع صوتو بوضوح داخل المخيم، فيما يستمر انقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين المناطق 

والذي يتعرض " خان الشيح- زاكية"المجاورة لو مما يدفع األىالي إلى المخاطرة بسموك طريق 
ألعمال قصف وقنص بشكل متكرر، أما من الجانب المعيشي فيشتكي األىالي من تدني مستوى 

الخدمات الصحية داخل مخيميم إضافة إلى فقدان العديد من المواد الغذائية الضرورية وذلك 
 .بسب انقطاع الطرقات
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وعمى صعيد آخر يخيم شبح األوبئة عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق خاصة مع 
يوميًا، مما يعزز من " 550"عمى التوالي والتيار الكيربائي منذ حوالي " 37"انقطاع المياه لميوم 

احتمال انتشار األوبئة خاصة المتعمقة منيا بالنظافة، وذلك بسبب نقص المياه وصعوبة تأمينيا 
حيث يضطر األىالي لمتوجو إلى المناطق المجاورة منذ ساعات الصباح األولى لتأمين القميل 

" 469"منيا، فيما يستمر الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي عمى أىالي المخيم لميوم 
 .عمى التوالي

وفي ذات السياق تستمر أزمة المياه في مخيمي درعا والنيرب بحمب، فيدخل انقطاع المياه يومو 
 .عمى التوالي فيما يدخل انقطاع المياه عن مخيم النيرب في حمب يومو الثاني" 185"

أما في ريف دمشق فيستمر الجيش النظامي بمنع أىالي مخيم الحسينية والسبينة من العودة إلى 
 وذلك بعد ،منازليم بالرغم من سيطرتو والمجموعات الموالية لو عمى المخيمين بشكل كامل

اشتباكات عنيفة اندلعت بينيم وبين مجموعات من المعارضة دفعت أىالي مخيم الحسينية 
يومًا، حيث يعيش " 339"يومًا، وأىالي مخيم السبينة منذ حوالي " 369"لمغادرتو منذ أكثر من 

يجارات المنازل من جية  أىالي المخيمين في ظروف معيشية قاسية وذلك بسبب غالء المعيشة وا 
 .وانتشار البطالة والتوتر األمني من جية أخرى

أما في اليونان فقد وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تفيد بأن خفر السواحل 
اليوناني أنقذ قاربًا متجيًا إلى ايطاليا من الغرق كان يقل عددًا من الالجئين الفمسطينيين السوريين 

والسوريين، وبحسب األنباء أن الشرطة اليونانية أعادت الالجئين إلى األراضي اليونانية، ووفقًا 
 .13/10/2014لألنباء أن القارب كان قد أنطمق من اليونان إلى ايطاليا يوم 

 
 قوارب الموت
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 حال المخيمات الفلسطينية في سورية
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى :مخيم اليرموك •

 يومًا، والماء لـ 550 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 469المخيم لميوم 
 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار37

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي369حوالي 

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي339حوالي 

 يومًا بعد سيطرة 538نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عميو

 يومًا  نقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 184حوالي : مخيم درعا •
 .األساسية داخمو

 قصف يستيدف محيط المخيم، واستمرار  نقطاع الطرقات :مخيم خان الشيح •
 .الواصمة بينو وبين مركز المدينة

األزمات ا قتصادية وصعوبات بتأمين المنازل بسبب اقتظاظ : مخيم خان دنون •
 .المخيم

 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
 الوضع ىادئ :مخيمات جرمانا ولسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات ا قتصادية فييا


