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 "األمن السوري يعدم أربعة الجئين اعتقلهم من مخيم العائدين بحمص"
 

 

 
 
 

  ضحية( 961)ارتفاع حصيلة ضحايا الحصار في مخيم اليرموك إلى. 

 (600) ضحايا في مخيم اليرموك( 9911)يوم من الحصار و. 

 سقوط قذيفة هاون على مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق. 
 قصف واشتباكات تستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 
 جيش التحرير الفلسطيني يشيع ثالثة من عناصره قضوا يوم أمس. 
 إصابة الجئ فلسطينيي إثر االشتباكات شمالي حلب. 
 الالجئون في مخيم درعا جنوب  أوضاع إنسانية غاية في الخطورة يعيشها

 .سورية
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  ضحايا

" وسام السيد"نشرت وكالة األنباء السورية التابعة للنظام، يوم أمس، صورًا لالجئين الفلسطينيين 
، الذين تم إعدامهم بالرغم من تسليمهم "عبد الرزاق عمايري "، "أحمد الشعبي"و " رامي صبحية"و 

التي نفذت حملة دهم واسعة في مخيم العائدين بحمص، يوم  أنفسهم إلى سلطات األمن السوري،
 .أمس

 
وسام "و " رامي صبحية"وبحسب إفادة سابقة ألحد السكان فإن األمن السوري قام باعتقال كل من 

بعد أن تم تهديدهم بعائالتهم حيث سلموا " عبد الرزاق عمايري "، و الشاب "أحمد الشعبي"و" السيد
 .مقابل عدم المساس بعوائلهمأنفسهم لألمن السوري، 

ويذكر أن الالجئين األربعة كانوا من ضمن عدد من شبان المخيم الذين تمت تسوية أوضاعهم 
أشهر وذلك في إطار اتفاق تم بين األمن السوري والمسلحين " 3"لدى األمن السوري قبل حوالي 

 .بوساطة من الفصائل الفلسطينية في المخيم
م بمداهمة منزلهم واعتقالهم بعد اشتباكات انتهت بستليمهم أنفسهم إليه، إال أن األمن السوري قا

ومن ثم أقدم األمن السوري على إعدامهم، حيث نشرت وكالة األنباء الرسمية للنظام السوري 
صورًا لجثث الالجئين األربعة بعد أن تم إعدامهم، على أنهم قتلوا خالل االشتباكات مع األمن 

نفاه أكثر من مصدر داخل المخيم، حيث أكدوا أن الالجئين لم يقتلوا أثناء  السوري، األمر الذي
 .االشتباكات إنما تم إعدامهم بعد اعتقالهم
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، (9191)من سكان مخيم اليرموك، ومواليد عام " دمحم هيثم السايس"إلى ذلك قضى الالجئ 
ومجموعات الجبهة وذلك إثر نقص التغذية بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي 

يوم، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار في مخيم اليرموك ( 066)القيادة العامة، منذ  -الشعبية 
 .ضحية( 901)الذين قامت مجموعة العمل بتوثيقهم إلى 

 
 "دمحم هيثم السايس"

 
  آخر التطورات

 –الشعبية يدخل الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش السوري النظامي، ومجموعات الجبهة 
على التوالي، في ظل تفاقم األزمات المعيشية ( 066)القيادة العامة على مخيم اليرموك يومه 

والصحية داخل المخيم، حيث توقفت جميع مشافيه ومستوصفاته عن العمل بسبب النقص الحاد 
 .بالمواد والكوادر الطبية، باستثناء مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا

ت حصيلة الضحايا الذين قضوا بسبب القصف واالشتباكات والحصار في مخيم فيما ارتفع
ضحية قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية ( 901)ضحية، بينهم ( 9969)اليرموك إلى 

 .إثر استمرار الحصار على اليرموك
يستمر على التوالي، في حين ( 976)إلى ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل المدنيين يومه 

 .يوماً ( 086)انقطاع التيار الكهربائي منذ 
يشار أن حواجز الجيش النظامي والقيادة العامة تمنع منذ أكثر من شهرين، دخول أي من 
المساعدات اإلغاثية العاجلة سواء الغذائية أو الطبية منها، والتي تقدمها المؤسسات الدولية 

 .لالجئين الفلسطينيين المحاصرين في اليرموك
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باالنتقال إلى ريف دمشق فقد تعرض مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين للقصف حيث تم و 
 .استهدافه بقذيفة هاون، فيما اقتصرت األضرار على الماديات فقط

إلى ذلك ال تزال معاناة سكان المخيم المعيشية مستمرة، حيث يعاني األهالي من غالء المعيشة 
البطالة، يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت  وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار

 .إلى المخيم بسبب القصف واالشتباكات والحصار الذي استهدف مخيماتها
فيما شهدت البلدات المحيطة بمخيم خان الشيخ لالجئين الفلسطينيين، اندالع اشتباكات وأعمال 

 .قصف متقطعة وقعت من جهة أتوستراد السالم
ذلك ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المحيطة بالمخيم مقطوعة إلى 

، األمر الذي انعكس سلبًا على توافر المواد الغذائية "خان الشيح -زاكية"باستثناء طريق 
والمحروقات داخل المخيم، حيث فقدت العديد من األصناف من أسواقه، فيما ارتفع أسعار المواد 

 .وفرة وذلك بسبب صعوبة وصول البضائع إلى المخيماألخرى المت
وعلى صعيد آخر شّيع جيش التحرير الفلسطيني، صباح األمس، جثامين ثالثة من عناصره 

 :قضوا إثر االشتباكات في سورية يوم أمس، وهم
، حيث تم "جميل دمحم دخل هللا"و" رامز الدباغ"، والمجندين "عصمت إسماعيل أحمد"العريف 
انطالقًا من مشفى تشرين العسكري بدمشق، نحو مشفى الصنمين العسكري في مدينة التشييع 

درعا، يذكر أن عدد ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين تم توثيقهم لدى مجموعة العمل من 
 .ضحية( 998)أجل فلسطينيي سورية إلى 

حندرات لالجئين  من أبناء مخيم" عبد هللا مروان أبو هاشم"أما في حلب فقد أصيب الالجئ 
الفلسطينيين، إثر اشتباكات اندلعت في الريف الشمالي لمدينة حلب، حيث تم نقله إلى احدى 

من أحد العناصر المحسوبين على " أبو هاشم"المشافي في مدينة غازي عنتاب التركية، يذكر أن 
 .المعارضة السورية

تي شهدها مخيم درعا لالجئين ومن جانب آخر تسببت أعمال القصف واالشتباكات المتكررة ال
الفلسطينيين جنوب سورية منذ بداية الحرب الدائرة فيها، وفق إحصاءات غير رسمية بدمار 

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في (% 76)حوالي 
 .الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي

خيم أي مشفى أومركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية أما صحيًا فال يتوافر في الم
والمواد والمعدات الطبية الالزمة لالسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل 
الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، كما أن قناصة الجيش النظامي يعيقون وصول سيارات 
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بإخراج أحد المرضى خارج المخيم فإن األردن ترفض  اإلسعاف إليه، وفي حال نجح األهالي
دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصابًا، وأمام ذلك الواقع الصحي المتردي 
حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي، خاصة مع 

مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع 
 .يوماً ( 397)

وفي الجانب المعيشي يعاني أهالي مخيم درعا من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل 
لعدة أيام، كما يعانون من عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة، باإلضافة إلى فقدان العديد من 

لمواد األخرى بشكل كبير، الجدير بالذكر أن القصف أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار ا
المتكرر واألوضاع المعيشية الصعبة أجبرت المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخيم 

 .للجوء إلى البلدات المجاورة

 
 مخيم درعا

 
 6102شباط  -فبراير  62احصاءات وأرقام حتى 

  سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيًا ( 63922)ما ال يقل عن
 .األخيرة

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ ( 281)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 211)لليوم 

 .ضحية( 029)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 031)
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 (80)  الجئًا ( 016283)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 26111)الجئًا في لبنان، ( 206211)في األردن و 

 .5699لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
 لهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى مناز  :مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 216)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة

 .أيام على التوالي( 130)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 232)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 203)حوالي  :مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

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

 (.خان الشيح -زاكية )يق باستثناء طر 
 


