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فلسطينية تقضي عند الحدود السورية التركية، وسط أنباء عن "
 "قضاء ثالثة آخرين

      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

 عن فتح الطريق مع بلدة زاكية استهداف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح وأنباء. 

 األمن السوري يفرج عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 "51" الجئاً من أبناء مخيم النيرب في حلب قضوا منذ بداية األحداث في سورية. 
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 آخر التطورات
سورية خالل محاولتها من مخيم درعا جنوب " مرام مروان مهنا السيد"قضت الالجئة الفلسطينية 

اجتياز الحدود السورية التركية، فيما نقل عدد من الناشطين أنباء تحدثت عن قضاء ثالثة 
الجئين آخرين لم تعرف أسماؤهم بعد، بسبب إطالق حرس الحدود التركي النار عليهم أثناء 

 .القحطانية -محاولتهم الوصول لألراضي التركية من منطقة القامشلي 

 
تحت التعذيب في سجون ( عام 65" )كمال دمحم عباس"قضى الالجئ الفلسطيني إلى ذلك 

ومن أهالي قرية حطين في  -ساحة الريجة  -النظام السوري، وهو من أبناء مخيم اليرموك 
الجئًا بحسب  344فلسطين المحتلة، مما يرفع حصيلة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين إلى 

معتقاًل فلسطينينًا ال يزال األمن  7561أن المجموعة وثقت احصائيات مجموعة العمل، علمًا 
 .السوري يتكتم على مصيرهم

وفي ريف دمشق الغربي تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لقصف مدفعي من موقع 
الجيش السوري في تلة الكابوسية، والتي تشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح، نظرًا 

 .هم منها، حيث يتم منها القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون للضرر الذي أصاب
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إلى ذلك تحدثت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح عن اعادة فتح المنفذ الوحيد ألبناء المخيم 
الواصل بين خان الشيح وبلدة زاكية، وذلك بعد قيام قوات النظام السوري المتمركزة في الفوج 

ه يوم أمس، إال أن استهداف الطريق وقنصه اليزال يهدد حياة األهالي، حيث بقطع 741
وقد سقط العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل  ،يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري 

 731يشار أن مجموعة العمل وثقت " طريق الموت"مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 
 .قضوا خالل أحداث الحرب في سوريةضحية من سكان مخيم خان الشيح 

أبو " غالب قاسم"وباالنتقال إلى وسط سورية أفرج األمن السوري عن الالجئين الفلسطينيين 
بعد اعتقال دام قرابة عشرة " مصعب الموعد"إبراهيم بعد اعتقال دام قرابة أربع سنوات، والالجئ

 7561من السوري ال يزال يعتقل وهما من أبناء مخيم العائدين في حمص، علمًا أن األ أشهر،
 .الجئًا من أبناء مخيم العائدين 785الجئًا فلسطينيًا منهم 

وفي سياق مختلف كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
أن عدد الضحايا من أبناء مخيم النيرب في حلب الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية 

الجئين  75و ،ماتوا جراء التفجير 74و ،قضوا بطلق ناري  71ضحية بينهم "  67" وصل إلى 
آخرون مصرعهم أثر 4الجئين برصاص قناص، بينما لقي  6بسبب القصف، فيما قضى 

 .إختطافهم وقتلهم بعد ذلك، إلى ذلك قضى ثالث الجئ ألسباب مجهولة
بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ  يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ

 .ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 4743)
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 6172/ شباط ــ فبراير / 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن (15500)  •
 .لبنانالجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .3576يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.3)أكثر من  •

 .3576كانون األول 
عامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة ال: مخيم اليرموك •

( 631)يومًا، والماء لـ ( 7547)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 711)لليوم 
 .ضحية( 786)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 844)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7535)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : ندراتمخيم ح •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 15)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 581)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

 .القتصادية فيهااستمرار األزمات ا
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


