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فّرق القناص بينهما في الحياة، وجمعهما " عالء فرحان"و" سارة عودة"
 "في الموت

 
 

 

 الجئان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في السجون السورية. 

  لموعد غير محددتأجيل التوقيع على اتفاق تحييد مخيم اليرموك. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 األمن السوري يعتقل الجئين فلسطينيين من ريف دمشق. 

 اشتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات بحلب. 

 الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني توزع الخبز على أهالي اليرموك. 
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 ضحايا 
من سكان مخيم اليرموك،  5891د مولي" محمد يوسف"ن الالجئين الفلسطينيين قضى كل م

رقيب أول منشق عن جيش التحرير الفلسطيني من أبناء مخيم درعا، " محمد عبد هللا حمدان"و
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، حيث تم التعرف على جثمانهما من خالل الصور 

النظام السوري، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية للذين تم  المسربة لضحايا التعذيب في سجون
 .ضحية( 73)التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة إلى 

 
 آخر التطورات
يوم أمس في مخيم اليرموك برصاص قناص أصابها أثناء توزيع " سارة عودة"قضت الشابة 

لتي قضت لتدفن في ذات ا" سارة"المساعدات الغذائية على األهالي المحاصرين في المخيم، 
الذي قضى أيضًا برصاص قناص قبل أكثر من " عالء فرحان"المقبرة التي دفن فيها خطيبها 

عائدة من بلغاريا لتدخل إلى المخيم عبر بلدة بيت سحم " سارة"عام، وذلك قبيل وصول خطيبته 
في المخيم، إلى أن  البقاء" سارة"فكان الموت أسرع منها إليه، ورغم ذلك فضلت  ،لتلتقي بخطيبها

قضت برصاص قناص أثناء توزيع المساعدات في مخيم اليرموك المحاصر، فقد فرق القناص 
 .بينهما في الحياة، وجمعهما في الموت

 
 "عالء فرحان"و" سارة عودة"

وفي اليرموك أيضًا أّجل يوم أمس التوقيع على اتفاق تحييد المخيم والذي كان من المقرر أن يتم 
أمس، إال أن شيئًا من ذلك لم يتم، فالبرغم من اجتماع جميع األطراف في المخيم وخارج يوم 

المخيم إال أنه تم تأجيل التوقيع دون تحديد الموعد الجديد أو األسباب التي أدت إلى التأجيل، 
 .على التوالي( 125)يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد على المخيم والذي يدخل يومه 
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في ريف دمشق، فقد تعرضت المزارع المجاورة لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين أما 
لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة التي تسببت أصوات إنفجاراتها العنيفة بهلع األهالي خوفًا من 
وصول القصف إلى مخيمهم، أما من الجانب المعيشي فيعاني األهالي من نقص العديد من 

 .ذائية من أسواق المخيم، باإلضافة إلى غالء بعضها اآلخرأصناف المواد الغ
وذلك على " محمد كاسم شتيوي"و" فاضل عادل"وفي السياق قام األمن السوري باعتقال كل من 

طريق مخيم خان الشيح بريف دمشق، إلى ذلك ال تزال جميع الطرق الواصلة إلى مخيم خان 
 ".شيحخان ال –زاكية "الشيح مغلقة باستثناء طريق 

وباالنتقال إلى حلب، حيث شهد محيط مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين استمرار االشتباكات 
العنيفة التي تدور بين المجموعات المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش 
النظامي والمجموعات الفلسطينية المقربة منه من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي 

سيطرته على المخيم الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، يذكر أن جميع أهالي  لفرض
المخيم قد أجبروا على النزوح عن مخيمهم وذلك إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي 

 .يوم والتي انتهت بسيطرة المعارضة عليه( 186)من 
 

 لجان عمل أهلي
ربطة من الخبز ( 377)عب الفلسطيني، يوم أمس، بتوزيع حوالي قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الش

 .على العائالت الفلسطينية المحاصرة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق
استمرار و  على التوالي،( 125)يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد على المخيم لليوم 

 .ماً يو ( 585)انقطاع المياه عن منازل المخيم منذ 
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 5192/ مارس ــ آذار / 91احصاءات وأرقام حتى : فلسطينيو سورية
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53122)ما ال يقل عن  •

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

يومًا، والماء لـ ( 319)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، ( 159)لليوم 
 .ضحية( 935)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 919)

الجئًا ( 91،103)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 1،111)الجئًا في لبنان، ( 29،211)في األردن و

 .2751لغاية فبراير " األونروا"وكالة  احصائيات
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 252)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 215)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 220)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ة فيهامع استمرار األزمات االقتصادي
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


