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سبع ضحايا فلسطينيين في سورية بينهم ثالث شقيقات قضين تحت "
 "التعذيب

 
 

 

  ضحية( 371)ارتفاع حصيلة ضحايا الحصار في مخيم اليرموك إلى. 

  الشيحقصف مدفعي وسقوط قذائف الهاون في محيط مخيم خان. 

 دمشق.أزمات صحية يعاني منها مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف. 

  عقب سيطرة المعارضة على إدلب، اطالق سراح عدد من الفلسطينيين المعتقلين في
 .سجون النظام بالمدينة
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 إسماعيل جميل شعبان

 ضحايا
سبعة فلسطينيين قضوا في سورية، بينهم ثالث شقيقات قضين تحت التعذيب في سجون 

 : ام، وهمالنظ
( 12" )آمال سعد الدين"عامًا، ( 19" )أحالم سعد الدين"عامًا، ( 91" )هيام سعد الدين" •

عامًا، قضين تحت التعذيب في أقبية التعذيب 
التابعة لفرع فلسطين التابع للنظام، وذلك بعد 
اعتقالهن أثناء مداهمة قوات األمن السوري 

الرمل لالجئين الفلسطينيين لمنزهلن في مخيم 
، وقد قام األمن السوري 1192بالالذقية مطلع 

قام األمن السوري بتسليم بطاقاتهن الشخصية 
 .لذويهن

عامًا من سكان محافظة ( 91)'' ديمة مجاهد" •
حمص قضت تحت التعذيب في سجون النظام 
السوري وذلك بعد اعتقال ألكثر من ثالثة 

أثناء حملة اعتقاالت شنتها قوات األمن السوري في أحد أحياء يذكر أنها اعتقلت .أعوام
 .وقد سلم األمن السوريبطاقتها الشخصية لذويها ،1199عام ''  7'' مدينة حمص في شهر 

عامًا من سكان مخيم اليرموك، قضت تحت التعذيب في ( 12" )والء عبد المنعم خليل" •
فتح اإلنتفاضة "يذكر بأن عناصر .مينسجون النظام السوري بعد اعتقال دام ألكثر من عا

بسبب إدخالها كميات من  ،قاموا بتسليمها إلى األجهزة األمنية السورية" والقيادة العامة 
 .المواد الغذائية إلى المخيم

حيث  ،عامًا قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري ( 21" )إسماعيل جميل شعبان" •
يذكر أنه من أبناء مخيم اليرموك وكان .صية لذويهسلمت قوات األمن السورية بطاقته الشخ

قد اعتقل على نقطة التوزيع بداية المخيم أثناء عملية توزيع المساعدات الغذائية على 
، وهو أب لثالثة أطفال، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا 1192-2-11المحاصرين بتاريخ 

ين قامت مجموعة العمل التعذيب في سجون النظام السوري من الالجئين الفلسطينيين الذ
 .ضحية( 271)بتوثيقهم إلى 
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 جمال دمحم عليدمحم 

قضى إثر نقص العناية الطبية الناجم عن حصار الجيش النظامي " دمحم جمال دمحم علي" •
( 972)ومجموعات الجبهة الشعبية لمخيم اليرموك، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحصار إلى 

 .ضحية بفعل الحصار على المخيم
 

 آخر التطورات
ارتفعت يوم أمس حصيلة ضحايا الحصار في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق إلى 

دمحم جمال دمحم "وذلك بعد أن قضى الالجئ ( 972)
إثر النقص الحاد بالخدمات الطبية التي " علي

يعاني منها المخيم بسبب استمرار حصار الجيش 
القيادة  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

ى إلى توقف جميع <العامة على المخيم، ما ا
مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل باستثناء 

 .مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا
وعلى صعيد آخر استهدف محيط مخيم خان 
الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بعدد من 
القذائف التي تساقطت على مزارع القصور، 

راد السالم، ما أدى إلى حالة من التوتر سادت أرجاء المخيم، إلى ذلك التزال ومحيط أوتوست
 –زاكية )جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة، باستثناء طريق 

 .(خان الشيح
في " المصارف الصحية"أما في مخيم خان دنون بريف دمشق، فيشتكي األهالي من تفاقم أزمة 

والتي لم تتم معالجتها منذ أشهر، فقد أدى انسدادها إلى انتشار الرائحة الكريهة، مخيمهم، 
 .والمياه اآلسنة في بعض حارات المخيم، باإلضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض

في سورية، للعمل " هيئة الالجئين الفلسطينيين"و" األونروا"فيما جدد األهالي مطالبتهم لوكالة 
صالح كافة خطوط على وضع حد لتلك  في المخيم، يذكر أن " الصرف الصحي"المشكلة وا 

مخيم خان دنون يستقبل المئات من العوائل الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب 
 .القصف والحصار
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 مخيم خان دنون  في" المصارف الصحية"تفاقم أزمة 

السورية المسلحة بعد وباالنتقال إلى الشمال السوري حيث قامت فصائل تابعة للمعارضة 
سيطرتها على المدينة، بإطالق سراح عدد من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح 

ذلك بعد أن قامت حواجز النظام و  بريف دمشق، من أحد السجون التابعة للنظام في المدينة،
 .في مدينة إدلب باعتقالهم قبل أسبوعين أثناء محاولتهم الوصول إلى تركيا

الجئًا " 191"يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت حتى اليوم اعتقال 
 .فلسطينيًا في سجون النظام السوري 

 
 9102/ مارس ــ آذار / 92احصاءات وأرقام حتى ...فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 93222)ما ال يقل عن  •
 .خيرةاأل

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 910)يومًا، والماء لـ ( 300)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 120)لليوم 

 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 016103)إلى خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية ( 01) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 16111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و
 .1192لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 229)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : سبينةمخيم ال •
 .يوم على التوالي( 219)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 317)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .نيهمن مبا %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 270)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 )باستثناء طريق 


