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ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ " 0101:" مجموعة العمل"
 "تحت التعذيب 001بداية األحداث في سورية بينهم 

 
 

 

 ست ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية بينهم خمسة تحت التعذيب. 

 في مخيم اليرموك قصف واشتباكات. 

 حملة لتعقيم المياه وتفعيل بئر لتأمين مياه الشرب في مخيم اليرموك. 

  على نزوح أهله 966اشتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات في اليوم. 

 اعتقال ستة الجئين من أبناء مخيم العائدين في حمص. 

 الجئ فلسطيني سوري يطلق نداء استغاثة من السجون األندونيسية.  
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 محمود عماد موسى

 احصائيات
شف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من ك

، وصل إلى 3102/آذار ــ مارس / "32أبناء مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في سورية وحتى 
بسبب الحصار وقلة " 073"قضوا جراء القصف، فيما قضى  414ضحية، بينهم " 0121"

تحت " 007"برصاص قناص، و" 024"بطلق ناري، فيما قضى  027و الطبية،الرعاية 
بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم بعد " 03"الجئًا ميدانيًا، و" 01"التعذيب، في حين ُسجل إعدام 

ضحايا ألسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد " 01"ذلك، بينما قضى 
" 01"الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و" 1"قتلهم، إلى ذلك قضى من السبب الحقيقي وراء م

تم اغتيالهم داخل المخيم، والجئان قضيا نتيجة إنهيار مبنى، بينما قضى الجئ اثر التدافع أثناء 
استالم المساعدات الغذائية في ساحة راما أول المخيم، والجئ قضى اختناقًا، وآخر حرقًا، كما تم 

 .اء اليرموك بالسالح األبيض، والجئ دهسًا أثناء محاولته جلب المياه لعائلتهقتل الجئ من أبن
 

 ضحايا
 :ست ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية بينهم خمسة الجئين تحت التعذيب هم

مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى في االشتباكات الدائرة  من" محمود عماد موسى"المجند 
مجموعات المعارضة و  بين الجيش السوري ومجموعات من جيش التحرير الفلسطيني من جهة،

تل الصوان في السورية المسلحة من جهة أخرى، 
بريف دمشق، هذا وكان فريق الرصد والتوثيق في 

وثق  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قد
ضحية من مرتبات جيش التحرير ( 001)أسماء 

الفلسطيني، قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في 
سورية، حيث قضى معظمهم إثر األعمال 

 .العسكرية في ريف دمشق
فيما تم التعرف على هوية ثالثة الجئين فلسطينيين 
من بين الصور المسربة لضحايا التعذيب في 

 :السجون السورية هم 
عامر " ،"محمود عبد الحفيظ" ،"أبو طيون دمحم ''

 .وجميهم من سكان دمر''" محمود
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 دمحم صالح موسى

سماح "طينية كما قضى كل من الالجئة الفلس
من سكان دمشق، تحت ( عاماً ) 31'' السعدي

التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال دام 
حوالي ثالثة أعوام، يذكر أنه هويتها الشخصية قد 

دمحم " تسليمها إلى ذويها، في حين قضى الطفل تم
من سكان مخيم اليرموك ( عاماً  01" )صالح موسى

تحت التعذيب في سجون النظام السوري، يشار أنه 
اعتقل بالقرب من دوار البطيخة في مخيم اليرموك 

 .منذ عام ونصف
 

 آخر التطورات
عنيفة بين مجموعات المعارضة شهد محور مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين اشتباكات 

السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية للجيش السوري من 
جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي يشكل نقطة 

قدم باتجاه استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات والت
وكان جميع الالجئين الفلسطينيين في مخيم حندرات قد أجبروا على النزوح .سجن حلب المركزي 

يومًا، والتي ( 111)عن مخيمهم وذلك إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي من 
 .انتهت بسيطرة المعارضة عليه

ن القذائف على أماكن وفي غضون ذلك تعرض مخيم اليرموك لقصف ليلي وسقوط عدد م
تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين المجموعات  ،متفرقة منه، لم تسفر عن وقوع أي اصابات

المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية من جهة والجيش النظامي والفصائل الفلسطينية 
 .الموالية له من جهة أخرى 

الماء الموجود بمسجد حمزة في منطقة ومن جهة أخرى قامت هيئة فلسطين الخيرية بتفعيل بئر 
العروبة داخل مخيم اليرموك، وذلك بهدف تأمين المياه لألهالي الذين يعانون من استمرار انقطاع 

يومًا، مما اضطرهم لالعتماد على اآلبار  011المياه عن جميع أرجاء المخيم منذ حوالي 
تربة والرواسب، التي قد تسبب االرتوازية بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باأل

أمراضًا عديدة لشاربيها خاصة منها تلك األمراض المتعلقة بالكلى، يشار أن العديد من الناشطين 
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اإلغاثيين داخل المخيم، حذروا مرارًا من انتشار العديد من األمراض المتعلقة بالكلى، نظرًا لما 
 .تحتويه مياه اآلبار من رواسب

لمياه واإلصالح في الهالل األحمر الفلسطيني حملته الخامسة لتعقيم مياه إلى ذلك بدأ فريق ا
الشرب في مخيم اليرموك، وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر قد قدمت حبيبات الكلور نهاية 

 .حبة مطلع الشهر الحالي 4111( األونروا)العام الماضي ثم قدمت وكالة 
يح تحليقًا للطيران الحربي في سمائه تزامن مع قصف أما في ريف دمشق فقد شهد مخيم خان الش

متكرر استهدف المزارع المالصقة به، فيما يستمر انقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق 
والذي يتعرض " خان الشيح -زاكية"المجاورة له مما يدفع األهالي إلى المخاطرة بسلوك طريق 

انب المعيشي فيشتكي األهالي من تدني مستوى ألعمال قصف وقنص بشكل متكرر، أما من الج
الخدمات الصحية داخل مخيمهم إضافة إلى فقدان العديد من المواد الغذائية الضرورية وذلك 

 .بسب انقطاع الطرقات

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك

فيما سادت حالة من الهلع والخوف بين سكان مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
وذلك بعد سماعهم ألصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنها جراء سقوط عدد 
من قذائف الهاون على بلدة جرمانا استهدفت امتداد شارع كورنيش أوسكار، ومحيط طريق مطار 
دمشق الدولي، أما عن الوضع المعيشي فتتركز معاناة األهالي على الجانب اإلقتصادي حيث 

من ارتفاع أسعار المواد التموينية إضافة إلى إنتشار البطالة في صفوف أبناء المخيم،  يعانون 
ويشار أن المخيم يستقبل العديد من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب 

 .القصف والحصار
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 طارق عدنان عودة

 اعتقال
 –مارس / 31من أبناء مخيم العائدبن بحمص يوم " أحمد التوبة" اعتقال الالجئ الفلسطيني

 .يذكر أنه في نهاية العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية صفورية في فلسطين ،3102/ آذار
وفي السياق عينه أورد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص نبأ إعتقال خمسة من 

آذار الجاري من قبل عناصر حاجز زيدل على طريق حمص  –مارس / 32أبناء المخيم يوم 
 .لمية حماه، وذلك أثناء سفرهم إلى تركياالس

 

 افراج
من أبناء مخيم العائدين " فؤاد الحسين" أفرج األمن السوري عن الجئين فلسطينيين هما الشاب

من أبناء " دمحم نذير حميد" بحمص وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من أربعة عشر يومًا، والشاب
هو ابن األستاذ " الحميد"ن منطقة قدسيا، يشار أنمخيم اليرموك بعد اعتقال دام قرابة الشهر م

 .فوزي حميد رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك
 

 أندونيسيا
المحتجز في السجون األندونيسية بتهمة الهجرة " طارق عدنان عودة"أطلق الالجئ الفلسطيني 

غير الشرعية نداء استغاثة عبر مجموعة العمل، ناشد 
فيه مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل 
من أجل التدخل لإلفراج عنه، وقال العودة في رسالة 

في سجن  إنه محتجز:" وصلت لمجموعة العمل
 الهجرة 

والجوازات بجانب المطار، وذلك بعد أن اعادته 
أندونيسيا، وأضاف بأنه ال  السلطات السيريالنكية إلى

يعرف ما هي التهمة التي ستوجه له وما المصير 
 الذي ينتظره، وأردف العودة الذي يعيش ظروفًا قاسية

يعاني من حالة صحية ونفسية سيئة، بأنه تحدث مع السفير الفلسطيني في أندونيسا الذي أبدى و 
 يعانيه ويكابده من متاعب وآالم، وونوه بأن السفير وعده بأن يصدر له جواز سفر  أسفه على ما 

جديد صادر عن السلطة الفلسطينية، ولفت العودة إلى أن الجواز الجديد لن يصدر قبل ثالثة 
 .شهر وأن صدر فلن يستطيع السفر إلى أي دولة أخرى أ
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 بإيصال صوته لكافة المنظمات الدولية " طارق عودة"وفي ختام رسالته طالب 
 .وحقوق اإلنسان والسلطة والفصائل الفلسطينية من أجل التدخل إلنهاء محنته

 ن الجدير ذكره بأنه ال توجد أي دولة في العالم تمنح الفلسطينيين القادمين م
 سورية إليها تأشيرات سفر مما يضطر العديد من الالجئين إلى المخاطرة بحياته
 والسفر بشكل غير نظامي مما يعرضهم لالحتيال والنصب، أو التعرض للعنف باسم 

 .القانون وبحجة الهجرة غير الشرعية
 

 4100/ مارس ــ آذار / 42احصاءات وأرقام حتى 
فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا ( 41922)ما ال يقل عن  •

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

يومًا ( 096)يومًا، والماء لـ ( 116)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 646)
 .ضحية( 014)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 016601)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 11) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 60111)الجئًا في لبنان، ( 006211)األردن و

 .3102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة: مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 040)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 291)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 699)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق  باستثناء


