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قضاء الجئ وإصابة محامَيين فلسطينَيين إثر تفجير مجمع "
 "المحاكم وسط دمشق

 

 
 

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم اليرموك. •

 حملة لقاح لألطفال في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق. •

 النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد خليل" منذ حوالي أربع سنوات. •

 اإلفراج عن أحد أبناء مخيم النيرب في حلب. •
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 آخر التطورات

قضى الالجئ الفلسطيني "عصام محمد حجو" متأثرًا بجراحه جراء تفجير استهدف مجمع 
راح ضحيته و  ،2017رس/ما-آذار 15المحاكم الرئيسي وسط العاصمة السورية دمشق يوم 

 .( مصاب100( قتياًل و)32)

كما أصيب المحاميان الفلسطينيان "هايل شعبان" من سكان تجمع حطين في برزة بدمشق، 
 و"شادي عم علي" من مهجري مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

" 3464ية بلغ "يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سور 
 الجئًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

 
في غضون ذلك، تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينين جنوب العاصمة السورية دمشق، 

استهدفت منطقة الريجة الخاضعة لسيطرة "هيئة  ،أمس األول لقصف بعدد من قذائف الهاون 
 صرت أضرارها على الماديات.تحرير الشام"، اقت

فيما يواصل تنظيم "داعش" حصار المدنيين المتواجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة "هيئة 
تحرير الشام"، ومنع إدخال الطعام والمواد الغذائية إليها، ودخول أو خروج أي شخص منها 

 رية.وإليها، إال ضمن ضوابط أمنّية من التنظيم تحت ذريعة أنها منطقة عسك
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إلى ذلك، أعلن مستوصف ببيال جنوب العاصمة دمشق، عن حملة لقاح لشلل األطفال حتى سن 
( سنوات، حيث دعت اليوم مآذن المساجد جنوب العاصمة دمشق العائالت إلى اصطحاب 5)

 أطفاهم إلى المستوصف.

لنظام يأتي ذلك بعد أيام من وفاة ثالثة أطفال رضع فلسطينيين في المنطقة بعد أن رفض ا
 السماح لهم بالتوجه الى دمشق لتلقي العالج.

وكانت هيئة فلسطين الخيرية العاملة جنوب العاصمة دمشق، قالت في وقت سابق أن شحًا كبيرًا 
 .غيرها الكثير من األدويةو  تعاني منه المنطقة في األدوية خصوصًا النقص في شرابات األطفال

أجبرت آالف  2015يم المحاصر في إبريل | نيسان يذكر أن سيطرة تنظيم الدولة على المخ
الالجئين الفلسطينيين على ترك منازلهم والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت 
مجموعات جبهة النصرة سيطرة "داعش" على المخيم المحاصر، في وقت تواصل فيه قوات 

الماء والكهرباء وتمنع خروج  األمن والنظام السوري حصارها على مخيم اليرموك وتقطع عنه
 أوعودة األهالي إليه.

من جانب آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب 
، من 1973الفلسطيني "محمد علي خليل" مواليد عام 

أبناء بلدة جلين في درعا جنوب سورية منذ ما يزيد عن 
أربع سنوات وحتى لحظة تحرير الخبر، حيث اعتقل يوم 

قبل عناصر حاجز الضاحيه  من 2012/  12/  28
 الواقع على طريق درعا مزيريب.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل 
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها 

تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 
 كن اعتقالهم.المعتقلين وأسمائهم وأما
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وفي ذات السياق، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني السوري "عبد الناطور" من أبناء 
 مخيم النيرب في حلب، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من شهرين.

( الجئًا من أبناء مخيم النيرب، 97الجدير ذكره، أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال )
الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في حين بلغت الحصيلة بحسب االحصائيات 

 ( امرأة.83( معتقاًل منهم )1175اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية )

 

 2017مارس/  –آذار  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3464) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1176) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1363يدخل يومه )

طينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلس190) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1069انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.877)

( أيام، والمخيم 1413أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.147لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 ( أيام.1218)
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، في 20166( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


