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أول الجئة فلسطينية تقضي تحت التعذيب في السجون السورية ترفع "
 " شخاًا " 272" عدد ضحاياه إلى

 
 

 

 
 ضحاٌا فلسطٌنٌٌن ٌقضون فً سورٌةثالث  .

  خان _ إصابة أحد أبناء مخٌم خان الشٌح برصاص قناص على طرٌق زاكٌة
. الشٌح

 استمرار إندالع المواجهات على جبهة مخٌم حندرات لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن .

  قصف ٌستهدف بلدة الطٌبة المجاورة لمخٌم خان دنون لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 .برٌف دمشق

 اإلفراج عن الجئٌن فلسطٌنٌٌن من سجون النظام السوري. 

  رسالة صوتٌة من الجئٌن فلسطٌنٌٌن سورٌٌن معتقلٌن فً مصر ٌناشدون فٌها

 .المنظمات الدولٌة التدخل إلطالق سراحهم

 

 قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري سميرة أحمد السهلي
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 ضحايا
ثالثة الجئين فمسطينيين قضوا في سورية بينيم إمرأة تحت التعذيب واثنان جراء اإلشتباكات التي 

 :اندلعت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي، الضحايا ىم
من أبناء مخيم اليرموك قضت تحت  (1969)مواليد " سميرة أحمد السيمي" الالجئة الفمسطينية

التعذيب في سجون النظام السوري، مما رفع عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين الذين قضوا 
شخصًا وذلك حسب اإلحصائيات " 272"تحت التعذيب في السجون السورية حتى يوم أمس إلى 

. الموثقة لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
، الموالين لمجيش النظامي "خالد صالح عمي"، و"أشرف العموري" في حين قضى كل من الشابين

نتيجة اإلشتباكات التي اندلعت بين قوات المعارضة السورية من جية والجيش النظامي والفصائل 
. الفمسطينية الموالية من جية أخرى

 
 شالد خالح علي

 آشر التطورات
من أبناء مخيم خان الشيح برصاص قناص، وبحسب إفادة مراسمنا " خالد نيار" أصيب الشاب

خان الشيح _من داخل المخيم أن النيار أصيب بقدمو اليمنى برصاص قناص عمى طريق زاكية 
 .أثناء عودتو إلى المخيم، حيث تم نقمو إلى مشفى خارج بمدة زاكية وىو بصحة جيدة

إلى ذلك يشتكي األىالي من استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق 
خان الشيح الذي يضطر األىالي لسموكو رغم المخاطر التي  – المجاورة لو بإستثناء طريق زاكية

تواجييم إثر اندالع اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر بين الحين 
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واآلخر، ىذا وقد انعكس انقطاع الطرقات سمبًا عمى توافر المواد التموينية الضرورية في المخيم 
 .حيث نفد العديد من أصناف المواد التموينية وارتفعت أسعار األنواع األخرى

لميوم الثالث عمى التوالي بتوزيع  (األونروا)فيما قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
السمل الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك الذين يعانون من استمرار الحصار المشدد عمى 

مخيميم، ىذا إضافة إلى انقطاع المياه عن كامل منازلو وحاراتو منذ حوالي الشيرين حيث 
يضطر األىالي إلى تأمين كميات قميمة من المياه من المناطق المجاورة، مما يزيد من األزمات 

 .المعيشية التي يعانون منيا خاصة مع انقطاع الكيرباء منذ أكثر من عام
في غضون ذلك أندلعت اشتباكات عنيفة عمى جبية مخيم حندرات بين قوات المعارضة السورية 

. والجيش النظامي الذي يحاول منذ أسابيع السيطرة عمى منطقة حندرات والمخيم
يشار أن مخيم حندرات الذي كان يسكنو نحو عشرين ألفًا من الالجئين الفمسطينيين والسوريين 

 بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو، حيث شردوا 27/4/2013ىجره ساكنوه يوم 
 .واستبيحت ممتمكاتيم وقصفت ودمرت بيوتيم وسقط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

في حين سادت حالة من التوتر بين أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق بعد 
سماعيم ألصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة قصف الجيش 

النظامي لبمدة الطيبة المجاورة لممخيم والتي تسيطر عمييا قوات إلى ذلك ما يزال يأوي مخيم خان 
دنون آالف األسر النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو جراء تدىور 

األوضاع األمنية في مناطقيم، إال أن المشكمة األساسية التي تواجو سكان المخيم ىو شح المواد 
 .الغذائية واألدوية فيو، ىذا إضافة لغالء األسعار وفقر الحال وانتشار البطالة بين سكانو

 
بلدة الطيبة 
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 إفراج
عامًا بعد اعتقال دام ثالثة أشير،  55 "مرعي كالي" أفرج األمن السوري عن كل من الالجئين

يذكر أنو من سكان مخيم حندرات نزح إلى مخيم الرمل بالالذقية بعد سيطرة قوات المعارضة 
. السورية عمى مخيم حندرات

من أبناء مخيم العائدين يوم " محمد عمي الروبة" أما في حمص فقد إفرج عن الشاب
، بعد اعتقال دام أكثر من شير، وىو في العقد الثاني من العمر، من أىالي مدينة 2014/11/5

 .صفد في فمسطين
 

 مخر
تسجياًل صوتيًا لطفل فمسطيني سوري  (الفيس بوك) تناقمت وسائل التواصل اإلجتماعي

 الذي فر ىو وعائمتو من جحيم ،من مواليد دمشق مخيم اليرموك ( عاماً 14)" عمر الشيابي"أسمو
الحرب في سورية إلى لبنان، ومن بعد أن ضاقت بيم الحال في لبنان قرر أىمو إرسالو مع أخيو 

لركوب قوارب الموت والسفر إلى الدول األوربية بحثًا عن مالذ أمن وحياة  ( عاماً 21)عبد اهلل 
كريمة، وأضاف الطفل الشيابي بأنو دخل إلى األراضي المصرية عبر مطارىا في منتصف شير 

سبتمبرــ أيمول ومن ثم توجينا إلى مدينة اإلسكندرية التي أنطمقنا من شواطئيا بعد أسبوع من 
وصولنا إلييا بقارب صغير مع عدد من العائالت الفمسطينية السورية والسورية إال أن ذاك 

المركب تعطل بعد مغادرتنا بعشر ساعات، ويتابع الطفل أنو بعد مرور ستة أيام عمى بقائنا في 
الجئًا بينيم نساء وأطفال ومسنيين قامت بارجة مصرية بإنقاذنا وسممتنا " 130"القارب الذي يحمل

ا بمركز االنفوشي الرياضي باالسكندرية وبعدىا نقمتنا إلى قسم تنلمحكومة المصرية، التي احتجز
شرطة الجمرك في مدينة اإلسكندرية ومن ثم عرضتنا عمى المحكمة التي قررت ترحيمنا إلى 

 .سورية رغم تقديمنا طمبات استرحام لممحكمة
وبناًء عميو أطمق الالجئون الفمسطينيون المحتجزون في السجون المصرية وىم الطفل عمر 

يوسف "، و( عاماً 32")خالد خميل خميفة"، و( عاماً 21" )عبد اهلل الشيابي"و ( عاماً 14)الشيابي 
نداء استغاثة ناشدوا فيو منظمات  ( عاماً 27" )رامي إبراىيم"، و( سنة23)" عز الدين زيتونو

ومؤسسات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة وكل جية معنية باألمر ومنظمة التحرير والفصائل 
 .الفمسطينية لمتدخل لدى السمطات المصرية من أجل عدم ترحيميم إلى سورية واإلفراج عنيم
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 المشيمات الفلسطينية في سورية احخائيات وأرقام
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مشيم اليرموك

 يومًا عمى 61 يومًا، والماء لـ 574 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 491
 . ضحية155التوالي، عدد ضحايا الحصار 

  "41" ًفمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سوريةالجئا . 
 "93" عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية. 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مشيم الحسينية

 . يومًا عمى التوالي393
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مشيم السبينة

 . يومًا عمى التوالي362
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 562نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مشيم حندرات 

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 208حوالي : مشيم درعا 

 .داخمو
 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مشيم شان ال يح

 ."خان الشيح- زاكية"طريق 
 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مشيم شان دنون. 
 استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مشيم النيرب. 
 الوضع ىادئ نسبيًا مع :مشيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة 

 .استمرار األزمات االقتصادية فييا


