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قضاء ثالثة فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية والجٍئ رابع "
 "بعد ساعات من اإلفراج عنه واعتقال خمسة على يد قوات األمن السوري

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 

 دخول وفد التفاوض إلى مخيم اليرموك في محاولة جديدة لتحييده. 

 ماس كهربائي يتسبب في احتراق منزل بمخيم النيرب في حلب. 

  مهاجراً خالل اليومين الماضيين 0044ايطاليا تنقذ. 

 توزيع بعض المساعدات على أبناء المخيم في يلدا. 

 
 
 
 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
تمارسه قوات األمن السوري بحق الالجئين يتواصل مسلسل التعذيب حتى الموت والذي 

الجئين تحت التعذيب وسلم ذويهم  3تم يوم أمس توثيق قضاء ، و الفلسطينيين في سجونها
 : فيما قضى الجئ رابع بعد ساعات من اإلفرج عنه وهم ،بطاقاتهم الشخصية

الشيح بريف من أبناء مخيم خان " عبد هللا فايز سعيد العيسى"الالجئ الفلسطيني السوري  •
تم تسليم عائلته هويته و  دمشق وقضى تحت التعذيب بعد اعتقال دام ألكثر من أربعة أشهر،

 .الشخصية وأغراضه الخاصة

 
 عبد هللا فايز سعيد العيسى

" فراس العيسات"الالجئ الفلسطيني  عام وأخيه (33" )وائل العيسات"الالجئ الفلسطيني  •
 .وقد استلم ذويهما بطاقاتهما الشخصية وشهادة وفاتهما ،عام وهما من مواليد دمشق (33)

، المنسق العام لمجموعه همة الشبابية في مخيم خان "سمير حسن حسن"الالجئ الفلسطيني  •
الشيح، والذي قضى بعد عدة ساعات من إفراج األمن السوري عنه، وبحسب ما ذكره مراسلنا 

بجلطة دماغية نتيجة التعذيب الشديد  بمخيم خان الشيح أن اإلفراج عنه جاء بعد اصابته
وأضاف المراسل أنه تم نقله على أثرها إلى المشفى حيث توفي هناك بعد  ،الذي مورس عليه

أُعتقل من قبل حاجز كوكب التابع للجيش " الحسن"ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن الشاب 
 .السياسي في قطنا يونيو الحالي، الذي سلمه إلى فرع األمن –حزيران  /72النظامي يوم 

 في مخيم خان الشيح، 7107علمًا أن مجموعة همة هي مجموعة شبابية انطلقت عام 
غلب على نشاطاتها الطابع التنموي والنفسي واإلغاثي، حيث أقامت العديد من النشاطات و 

 الترفيهية والنوادي الصيفية بهدف الدعم النفسي ألطفال المخيم ومراكز اإليواء، وكذلك أقامت
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العديد من الندوات وورش العمل وذلك لتأهيل كادرها ورفع مستواه العلمي والثقافي لمواجهة 
 .كافة التحديات والصعوبات التي يمّر بها المخيم

 
  سمير حسن حسن

 اعتقال
 :كما تم توثيق اعتقال األمن السوري لعدد من الالجئين الفلسطينيين وهم

وتم اعتقاله  ،أحمد وهو أحد أبناء مخيم العائدينأبو " ماهر درويش"الالجئ الفلسطيني  •
إلمتناعه عن اإللتحاق في صفوف قوات الجيش واألمن السوري في جبهات القتال ضد 

 ،علمًا أنه أحد عناصر المجموعات الموالية لألمن السوري ،مجموعات المعارضة المسلحة
 .فلسطينمن أهالي مدينة صفد في  ،وهو في نهاية العقد الثالث من العمر

 وتم اعتقاله في دائرة الهجرة 2015/6/18 يوم " حامد عطا هللا خطاب"الشاب الفلسطيني  •
وذلك أثناء محاولته استخراج جواز سفر مع العلم أنه كان يعمل  ،الجوازات بمدينة حمصو 

يذكر أنه تقدم بطلب التسريح التقاعدي  ،عشرين عاماً و  ألكثر من خمس" مصفاة حمص"في 
التقاعد عن و  حرم من التعويضو  عن خدمته فتم تحويل تسريحه إلى تسريح أمنيالروتيني 

من أهالي قرية عين الزيتون  ،وهو في منتصف العقد الخامس من العمر ،طيلة فترة الخدمة
 .في فلسطين

من أبناء مخيم خان الشيح واعتقال على يد قوات " أحمد أسعد"، و"مصطفى أسعد" الشقيقان •
 .حاجز القطيفة بريف دمشق قبل يوم أمس االثنين األمن السوري على

عامًا واعتقلتها األجهزة األمنية السورية بعد مداهمة  77" آيات رضوان"الالجئة الفلسطينية  •
 .منزلها في جديدة عرطوز بريف دمشق
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 ،ضحية فلسطينية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية 011يذكر أن مجموعة العمل وثقت 
منهم  ،معتقالً  919حصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء أحداث الحرب فيما بلغت ال

 .الجئة فلسطينية اليزال مصيرهم مجهوالً  04
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا قد طالبت في وقت سابق السلطات السورية 

طالق سراحهم واعتبرت أن مايجري في السجون  بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وا 
 ."جريمة بكل المقاييس"السورية 

 
 لتطورات آخر  

عنيف بالبراميل تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لقصف 
المتفجرة، حيث أكد مراسلنا أن الطيران المروحي قام بإلقاء عدد من البراميل المتفجرة فجر اليوم 
استهدفت إحداها المزارع الغربية من المخيم، مما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات بين المدنيين، 

 .كما أنها خلفت دمارًا كبيرًا في مكان سقوطها
يح قد شهد خالل األيام المنصرمة الماضية أعنف موجة قصف بالبراميل وكان مخيم خان الش

المتفجرة، حيث قام الطيران الحربي بقصفه بأكثر من عشرين برميل متفجر، مما أدى إلى قضاء 
امرأة وجنين في بطن أمه اثر إصابتها بشظايا القذائف، ووقوع عدد كبير من الجرحى في 

 .صفوف المدنيين
محمد "أعضاء وفد التفاوض الجنوبي حيث دخل أمس إلى مخيم اليرموك  إلى ريف العاصمة

للتباحث والعودة لطاولة التفاوض مع المجموعات المسلحة بعد " عدنان ابراهيم أبو خالد"و "عليان
وذلك في مسعى جديد لتحييد المخيم عن أعمال القصف  ،للمخيم" داعش"أن توقفت إثر اقتحام 

 .واإلشتباكات

 
 أعضاء وفد التفاوضدخول 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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يأتي ذلك مع استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يومًا على  (793)يومًا، والماء لـ  (313)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (233)

 .ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية للمخيم ،التوالي
حيث أخمدت طواقم الدفاع المدني في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب إلى شمال سوريا 

أبو "قبل يوم أمس اإلثنين النيران التي اندلعت داخل أحد منازل المخيم والعائد لالجئ الفلسطيني 
 .نتيجة ماس كهربائي" فراس الهواري

السيطرة على النيران التي  وذكر مراسلنا من داخل المخيم أن األهالي وطاقم الطوارئ تمكنوا من
أضاف أن فريق األهالي تمكنوا من انقاذ ثالثة أطفال، فيما أصيبت و  كانت مشتعلة داخل المنزل،

الالجئة أم فراس بجروح طفيفة أثناء محاولتها إنقاذ أحفادها نقلت على آثرها إلى المشفى لتلقي 
 .العالج

 
 مخيم النيرب أحد منازلإحتراق 

 إيطاليا
مهاجرًا قبالة  0011السواحل اإليطالي أنه أنقذ خالل اليومين الماضيين ما يقارب  صرح خفر

السواحل الليبية، مما يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إليها خالل النصف األول من عام 
ألفًا، وأشار خفر السواحل في بيان أصدره يوم أمس أنه أنقذ يوم األحد  99إلى حوالي  7104

مهاجرًا،  0411بًا، في حين تم انقاذ ثمانية زوارق يوم أمس االثنين كانت تقل مرك 70الماضي 
ونوه البيان بأن سفن ايطالية وبوارج بريطانية وايرلندية وسويدية واسبانية شاركت في عملية االنقاذ 

 .هذه
 يتجاوز عدد المهاجرين 7104وأوضح البيان أن أعداد الالجئين الذين وصلوا إلى ايطاليا عام 

 .7100الذين أحصت السلطات االيطالية وصولهم خالل األشهر الستة األولى من 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

وفي سياق متصل بلغ عدد المهاجرين الذين وصولوا إلى اليونان منذ بداية العام الحالي ما يقارب 
 .ألف مهاجرًا، نسبة كبيرة منهم وصلوا عبر البحر 31

 
 أهليلجان عمل 

العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية كمية من لحم الدجاج ألهالي غاثة إلقدمت يوم أمس هيئة ا
، وهذه الدفعة الثانية التي تدخلها هيئة "2رمضان الخير"مخيم اليرموك في بلدة يلدا ضمن 

 .دجاجة أيضاً  0111حيث أدخلت قبل أيام  ،اإلغاثة بالتعاون مع الخيرية خالل شهر رمضان
من " ببيال-يلدا -بيت سحم "مجاورة في والنازحين إلى البلدات الويعاني أبناء المخيم المحاصرين 

انتشار البطالة مما جعل الغالبية منهم يعيشون و  ظروف معيشية صعبة مع انعدام الموارد المالية
 .على المساعدات المقدمة

 
 توزيع المساعدات في بلدة يلدا

 5302/ حزيران ــ يونيو 03وأرقام حتى  إحصائيات  الالجئون الفلسطينيون في سورية 
الجئًا في  (01.932) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  80  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (9111)في لبنان،  الجئاً  (40311)األردن و
 .7104لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (39)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا  (790)يومًا، والماء لـ  (310)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (230)
 .ضحية (029)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text


 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (900)

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (494)

أيام بعد سيطرة مجموعات  (292)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (001)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات  •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


