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عامًا يقضي تحت التعذيب في سجون النظام  (31)طفل فلسطيني "
 "السوري

      

 
 

 الجئة فلسطينية تقضي بعد قنصها على طريق الراموسة في حلب 

 قضاء الجئ فلسطيني من سكان مخيم درعا  

  في مخيم النيرب بعد اشاعات بتهديد مجموعات المعارضة اقتحام المخيمحالة ارتباك وقلق 

 أهالي مخيم درعا يشكون من تراجع العملية التعليمية داخل مخيمهم  

 أحد أبناء مخيم خان دنون بعد أيام من اعتقاله" معتز الخطيب"اإلفراج عن الفلسطيني 
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 ضحايا

النظام بعد اعتقال دام حوالي ثالثة أعوام في سجون 
السوري بتهمة المشاركة في المظاهرات، سّلم األمن 

محمود عبدهللا "السوري أوراق الطفل الفلسطيني 
الشخصية إلى ذويه وتم إعالمهم " يوسف عيد دياب

أنه قضى في سجون أجهزته األمنية، ليكون أصغر 
ضحية فلسطينية تقضي تحت التعذيب في سجون 

من  31و في الـ النظام السوري، حيث تم اعتقاله وه
 .عمره

وهو من أهل قرية الشجرة الفلسطينية، ومن أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في مدينة 
بذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون و  حماة السورية،

 .ضحية 444النظام السوري ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى 

من أبناء " أم محمد سالمة -خيرية زهير صيام "الالجئة الفلسطينية المعلمة إلى ذلك قضت 
، حيث تم "الراموسة"مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، برصاص قناص على طريق 

 .استهداف المركبة التي كانت تقل مدنيين من جهة منطقة العامرية

مشافي األدرن بعد أن أصيب منذ أيام من مخيم درعا في أحدى " خالد أسعد" كما قضى الشاب
 .أثناء مشاركته بالقتال إلى جانب قوات المعارضة السورية المسلحة ضد قوات النظام السوري

 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل، أن حالة ارتباك وقلق كبيرة يعيشها أبناء مخيم النيرب لالجئين 
ات عن تهديدات أطلقتها مجموعات المعارضة الفلسطينيين في حلب، وذلك بعد انتشار اشاع

من قبل الجيش " الفوزديكا"المسلحة باقتحام المخيم، وخاصة بعد اشتداد عمليات القصف بمدفعية 
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في  ،النظامي المتواجد في مطار النيرب المجاور للمخيم واستهدافه مواقع المجموعات المسلحة
م السوري في المخيم بعد تلك الشائعات، علمًا حين استنفرت المجموعات العسكرية الموالية للنظا

 .الموالية للنظام السوري وقيادته متواجدة في المخيم" لواء القدس"أن مركز مجموعة 

وكان أبناء مخيم النيرب في حلب حذروا من أن تصرفات الجيش السوري والمجموعات الموالية 
ئر، حيث يشهد المخيم في اآلونة له من شأنها أن تزّج المخيم وبشكل مباشر في الصراع الدا

األخيرة حركة نشطة لمجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري من حالة استنفار لعناصره في 
، في حين تمر دبابات للجيش "محمد السعيد"المخيم وعقد اجتماعات بقيادة رئيسه المدعو 

 .السوري من المخيم باتجاه المطار

من أبناء " أم محمد سالمة -خيرية زهير صيام "سطينية المعلمة وفي السياق قضت الالجئة الفل
، "الراموسة"مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، قضت برصاص قناص على طريق 

بطلق ناري، حيث تم استهداف المركبة التي كانت " أسماء الريفي"وأصيبت الطالبة الفلسطينية 
 .تقل مدنيين من جهة منطقة العامرية

تبر طريق الراموسة أحد الطرق الخطرة على حياة المواطنين، حيث يتم استهدافه بين الحين ويع
واآلخر بالقذائف ورصاص القناصة، مما يؤدي لقطع حركة األهالي من أبناء مخيم النيرب من 

 .موظفين وعاملين وطالب الجامعات والمعاهد في مدينة حلب خوفًا من رصاص القناصة

 
وباالنتقال إلى جنوب سورية يشكو المتبقون من أيناء مخيم درعا من عدم متابعة أبنائهم 
تحصيلهم العلمي بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية، فقد تعرضت بعض مدارس األونروا 
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للقصف بالطيران والمدفعية، والبعض اآلخر حّولها عناصر المعارضة السورية إلى مشاٍف 
لت أخرى إلى سجن، ما أدى إلى تراجع العملية التعليمية داخل المخيم وانتقال من ميدانية، وُحوّ  

لتلقي التعليم من قبل مدرّ سين من ( منزل عبد هللا اليوسف)بقي من طالب إلى أحد منازل المخيم 
 .أبناء المخيم، متعاقدين مع األونروا

 
سلوك الطرق من الجهة الجنوبية  وُيشار إلى أن الطالب يستطيعون الوصول إلى هذا البيت عبر

 .والشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة

مدرسة عين كارم : ُيشار أن األونروا في مخيم درعا كانت تدير عدة مدارس للذكور واإلناث، مثل
ومدرسة طبريا، مدرسة كفركنا ومدرسة الصفصاف، فيما ال توجد ثانوية، وينتقل الطالب إلى 

 .كمال دراستهمثانويات مدينة درعا إل

أحد أبناء مخيم " معتز الخطيب" وفي سياق مختلف أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
يونيو من الشهر الجاري من قبل  –حزيران / 3خان دنون بريف دمشق بعد ان اعتقل يوم 

 ".بيجو"عناصر حاجز 

رض حواجزه سيطرتها يذكر أن مخيم خان دنون يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي والذي تف
على مداخل المخيم ومخارجه، فيما يشتكي األهالي من المعاملة السيئة لعناصر تلك الحواجز 

 .تجاههم حيث يقومون بابتزازهم ومصادرة بعض حاجياتهم من طعام ومواد أساسية

 



 

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

 

 6132/ حزيران ــ يوينو/ 5/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .سوري في األردنالجئ فلسطيني  (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .5132يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -صلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري و ( 23.5)أكثر من  •

 .5132كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 3341)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3102)لليوم 
 .حيةض( 302)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 112)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 810)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 3311)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21) يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي( 283)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


