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الجئان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في سجون النظام السوري "
 "ضحية" 182"يرفعان حصيلة ضحايا التعذيب إلى 

 
 
 الجئ فلسطيني من اليرموك يقضي متأثراً بجراحه. 

 الفلسطينيين قصف يستهدف مخيم درعا لالجئين. 

 اندالع اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بدمشق. 

  قلق على حياة الناشطين الفلسطينيين في اليرموك ومطالبات بفتح ممر آمن
 .لألهالي

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 تعميم سوري بتشديد إجراءات السفر للشباب السوريين والفلسطينيين. 

 ت والبحث عن مسكن عقبات تواجه الالجئين الفلسطينيين تأخر صدور اإلقاما
 .السوريين في السويد
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 ضحايا
من سكان " بالل الزراع: "الجئان فلسطينيان قضيا تحت التعذيب في سجون النظام السوري هما

شارع حيفا بمخيم اليرموك قضى بعد أن أُعتقل أثناء خروجه من المخيم من قبل عناصر ما 
من أبناء مخيم " دمحم عمر سليم العمر"وذلك منذ حوالي العام، فيما قضى  يعرف بحاجز الوحش

العائدين بحمص وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عامين، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا 
 .ضحية" 182"التعذيب الذين قامت المجموعة بتوثيقهم إلى 

 
 دمحم عمر سليم العمر

متأثرًا بجراح أصيب بها نتيجة قصف سابق  "دمحم زهير مصرية"إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني 
 .على مخيم اليرموك بدمشق

 
 دمحم زهير مصرية
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 آخر التطورات
تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية للقصف الذي استهدف مناطق متفرقة منه، 

على التوالي " 152"لليوم  إلى ذلك يشتكي من تبقى من سكان المخيم من استمرار أزمة المياه فيه
حيث يضطر األهالي إلى استخدام مياه اآلبار لتأمين بعض حاجتهم منها، ويترافق ذلك مع 

 .انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات
بين  وفي سياق متصل شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين فجر األمس اشتباكات عنيفة

المجموعات المحسوبة على المعارضة المسلحة داخل المخيم من جهة والجيش النظامي 
تزامن ذلك مع سقوط عدد من  ،القيادة العامة من جهة أخرى  -ومجموعات الجبهة الشعبية 

القذائف استهدفت محيط ثانوية اليرموك في شارع الشهيد جالل كعوش، يأتي ذلك في ظل 
عن جميع منازل المخيم منذ أكثر من ثالثة أشهر، مما أدى إلى ظهور  استمرار انقطاع المياه

العديد من األمراض منها أمراض الكلى وانتفاخ القولون وذلك بحسب ما صرح به مصدر طبي 
 .داخل المخيم لمراسلنا

 
 مخيم اليرموك

هم على ومن جانب آخر عّبر العديد من الناشطين والحقوقيين الفلسطينيين والسوريين عن قلق
اإلعالميين داخل المخيم، خاصة مع تكرار حوادث و  مصير زمالئهم من الناشطين اإلغاثيين

االغتيال التي لم يتم اإلعالن عن مرتكبيها حتى اللحظة، في حين حمل بعضهم المجموعات 
 .المحسوبة على المعارضة السورية المسؤولية عن تلك األحداث

وفي ذات السياق أطلق الناشطون من أبناء مخيم اليرموك حملة على موقع أفاز طالبوا فيها 
العمل على تأمين ممر آمن لخروج المدنيين من المخيم، وعن " األونروا"الصليب األحمر ووكالة 
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ك أسباب الحملة أكد الداعون لها أن ازدياد عمليات االغتيال والتصفية الجسدية داخل مخيم اليرمو 
للمدنيين واستمرار الحصار لمدة عامين وسوء الظروف المعيشية واالمنية داخل المخيم أصبح 
يهدد حياة االالف من أبناء المخيم خاصة في ظل ما وصفته الحملة بفوضى السالح المنتشرة 

 .داخل المخيم والفلتان األمني
 رابط الحملة

/wTQOPRhttp://goo.gl 
أما في ريف دمشق فقد شهد مخيم خان الشيح تحليقًا للطيران الحربي تزامن مع سماع أصوات 
انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به يأتي ذلك في ظل استمرار تعرض الطريق 

 .الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق المجاورة له وهو طريق زاكية للقنص والقصف
د آخر أصدرت مديرية الهجرة والجوازات السورية تعميمًا ينص على عدم السماح لمن وعلى صعي

أنهى الخدمة اإللزامية ومن هو جاهز لالحتياط بالسفر إال بعد حصوله على موافقة شعبة التجنيد، 
يذكر أن تلك الموافقة كانت تشمل الذي لم يؤدوا الخدمة العسكرية فقط، الجدير بالذكر أن المئات 

الشباب الفلسطينيين يمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية اإللزامية في جيش التحرير  من
 .الفلسطيني وذلك خوفًا من أن يتم الزج بهم في المعارك لصالح الجيش السوري النظامي

 

http://goo.gl/wTQOPR
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وباالنتقال إلى السويد حيث يعيش الالجئين الفلسطينيين من سورية معاناة مختلفة عن التي 
مخيماتهم في سورية، فلكل مرحلة من مراحل اللجوء كان هناك مشاكل تعترض  أجبرتهم على ترك

الالجئين الفلسطينيين، فمن الحرب إلى قوارب الموت ومخاطرها ينتقل الالجئون لنوع آخر من 
المعاناة حيث يعاني من وصل مهم إلى السويد من تأخر إجراءات الحصول على اإلقامة والتي قد 

أكثر من عام في بعض األحيان، وال تقتصر معاناتهم فقط في الحصول تستغرق مدة تصل إلى 
على اإلقامة بل تمتد إلى صعوبة تأمين منزل للسكن خاصة أن معظم الالجئين يفضلون السكن 
جنوبي السويد األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل بشكل كبير، فيما تعزوا دائرة 

 .قامات ألسباب تتعلق بازدياد تدفق الالجئين إلى أراضيهاالهجرة السويدية تأخر صدور اإل
 

 كانون األول الجاري  -ديسمبر 12المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم  ضحية فلسطينية قامت مجموعة( 1882) •

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 168)و الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 139)امرأة، و( 283)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 988)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)و

يوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لل: مخيم اليرموك •
يومًا ( 228)يومًا، والماء لـ ( 628)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 828)

 .ضحية( 283)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا ( 28288)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ( 82) •

لغاية نوفمبر " األونروا"كالة و  في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات( 81222)و في األردن
1228. 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 826)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 826)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 623)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (182)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع  :العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


