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 لإلفراج التدخل رفضا هللا وحزب إيران: العمل لمجموعة خاصة مصادر

 السوري النظام سجون في فلسطينيين معتقلين عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورية جنوب المزيريب أبناء من فلسطينيَين تعتقل السوري األمن حواجز 

 بحلب. النيرب مخيم على اطالقها تم قذيفة بشظايا طفلين إصابة 

  سقوط قذيفة هاون على أحد أحياء دمشقإصابة الجئ فلسطينيي إثر.  

 دمشق بريف النازحة الفلسطينية العائالت منها تعاني متفاقمة اقتصادية أزمات. 
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 آخر التطورات 

 فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة  - هويتها عن الكشف عدم طلبت - فلسطينية مصادر أكدت

 النظام لدى التدخل" هللا حزب" و" إيران" من طلبت الفلسطينية الفصائل من عددا   أن سورية،

 .األمنية وأفرعه سجونه في فلسطينيا   معتقل  ( 1000) من أكثر عن لإلفراج السوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 على العمل أو المعتقلين، أسماء مناقشة حتى رفضا" إيران"و" هللا حزب" أن المصادر وأضافت

 اختفوا" فلسطينيين مقاومين" مصير عن للكشف التدخل رفضوا أنهم كما مصيرهم، عن الكشف

 .معتقلين أنهم يعتقد سورية في

" هللا حزب"و" إيران" أن سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة ناشطون أكد جانبهم من

 على وقادرة السوري، النظام مع قوية علقات لديها دمشق، في الفلسطينية الفصائل من وعدد

 رغبتها عدم بحجة المعتقلين بملف التدخل ترفض أنها إال الفلسطينيين، المعتقلين سراح إطلق

 .السوري النظام مع علقتها بتعكير

 الجئا  ( 1086) أن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة لدى الموثقة االحصائيات وتشير

 .السوري النظام سجون في معتقل   فلسطينيا  

 عام 35" حسين فهد كامل أمجد" الفلسطيني اللجئ السوري األمن اعتقلوفي سياق مختلف، 

 من وهو المشافي، الحد اسعافه أثناء وذلك دمشق، العاصمة في األمنية الحواجز أحد على

 عام 42" شله ابو خالد بسام" الفلسطيني اللجئ السوري األمن اعتقل كما الخروبي، عشيرة

 أبناء من وهما القديرية، عشيرة من وهو سورية، جنوب درعا في النظام حواجز أحد على

 .سورية جنوب المزيريب
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 المئات اعتقال تم إذ الفلسطيني، الشباب حياة يؤرق كابوسا   تُشكل النظام حواجز أن إلى يشار

 األمن يتكتم حين في الموالية، ومجموعاته السوري لألمن التابعة الحواجز على اللجئين من

 الجئا  ( 445) أن العلم مع تقل  مع( 1086) منهم العمل مجموعة ووثقت مصيرهم عن السوري

 .التعذيب تحت قضوا

 أحمد" الطفل أن حلب، في الفلسطينيين للجئين النيرب مخيموعلى صعيد آخر، أكد مراسلنا في 

 قذيفة لشظايا تعرضهما بعد أصيبا المخيم، أبناء من" خليلي محمود علي" والطفل" عيسى هيثم

 .للعلج المخيم في الطبي المركز إلى نقلهما وتم متفجرة، نارية طلقات شظايا أو هاون

 استراتيجي موقع منه جعل العسكري النيرب لمطار الملصق النيرب مخيم موقع أن إلى يشار

 إلى أدى مما النار وإلطلق للقصف سابق وقت في تعرض وقد سورية، في الصراع لطرفي

 الحرب أحداث في انخراطهم بسبب أبنائه من العديد وسقط المدنيين، صفوف في ضحايا وقوع

 .سورية في

أصيب اللجئ "المعتز باهلل أبو زامل" بكسور بالقدم وعدد من الجروح وفي سياق متصل، 

 ن استهدفت أحد أحياء مدينة دمشق. وذلك إثر إصابته بشظايا قذيفة هاو
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 يذكر أن "أبو زامل" هو رئيس بلدية مخيم اليرموك للجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 مخيماتها عن نزحت التي الفلسطينية العائلت من المئات باالنتقال إلى ريف دمشق، حيث تعاني

 من دمشق، العاصمة شرقي ودويلعة والكباس الدخانية، مناطق إلى والحصار القصف بسبب

 في خاصة إليه يلجؤون مكان وجود وعدم بينهم، البطالة انتشار بسبب متفاقمة، اقتصادية أزمات

 يفرضها التي الكثيرة الشروط إلى إضافة كبير بشكل المنازل جاراتيإ في الكبير تفاعاالر ظل

 األونروا وكالة األهالي طالب جانبهم ومن األهالي، على المنازل تلك في المنازل أصحاب

 إلى إعادتهم على والعمل اتجاههم، مسؤولياتهم بتحمل الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة

 .اليرموك ومخيم والسبينة الحسينية مثل عنها نزحوا التي مخيماتهم

 للنزوح 12/9/2014 يوم اضطروا المنطقة تلك في الفلسطينية العائلت من كبير عدد أن يُذكر

 من قريبة أحياء على وسيطرتهم الدخانية لمنطقة معارضين مقاتلين اقتحام عقب جديد من عنها

 .والكباس ترما وعين جرمانا

 2016/ يوليو ــ تموز/ 2/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500• )

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42,500) •

 لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 .2015 يوليو

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 كانون -ديسمبر نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول

 العامة القيادة  - الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 والماء يوما ،( 1172) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1111) لليوم المخيم على

 .ضحية( 187) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 661) لـ

( 964) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  

 مجموعات سيطرة بعد يوما  ( 1156) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة

 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 816) حوالي: درعا مخيم •



 

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

 

 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار

 المجاورة المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء

 


