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مة ذوو الجئة فلسطينية معتقلة في السجون السورية يناشدون منظ"
 "التحرير التدخل إلطالق سراحها

 
 

  قضاء أربعة عناصر من مجموعة لواء القدس بحلب وعنصر من حركة فتح
 .اإلنتفاضة في دمشق

  السورية تلقي ثالثة براميل متفجرة على مخيم درعاالطائرات. 

 قصف واشتباكات ليلية في مخيم اليرموك بدمشق. 

 استمرار معاناة أهالي مخيم حندرات جراء نزوحهم عن مخيمهم. 

 توزيع سلل غذائية على النازحين الفلسطينيين في بلدة تسيل بدرعا. 

  مهاجراً في طريقهم من تركيا إلى اليونان 71غرق. 
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  ضحايا 
الموالي  ,نقل مراسل مجموعة العمل في حلب نبأ قضاء أربعة من عناصر مجموعة لواء القدس

يوم أمس، وذلك جراء , للجيش النظامي في معاركه ضد المعارضة السورية المسلحة في حلب
( PMBعربة )الذي كانوا يتحصنون فيه غرب حلب، بسيارة مفخخة  11استهداف المبنى رقم 

أحمد خالد "و ،"نعيم محمد ديب"، "أشرف مصطفى سالم"، "محمد حسين غيث:"الضحايا هم 
إلى وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف عناصر لواء القدس، عرف منهم  ، مشيرا  "درباس

 ".زياد مشعور"، و"يحيى درباس"، "شعبان طه"

 
 من تشييع عناصر لواء القدس في مخيم النيرب

هذا وكان لواء القدس قد أعلن على صفحته الرسمية في موقع التواصل االجتماعي عن سقوط 
 .آخرينأربعة من مقاتليه وجرح ستة 

ُيشار أن مجموعة لواء القدس يضم الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب في حلب والرمل في 
ويعتبر من أهم المجموعات العسكرية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، في مدينة  ،الالذقية

 .حلب وريفها على جبهات عسكرية عدة
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي اقليم سورية على " فتح االنتفاضة"كذلك نعت حركة 

أحد " عبد الرزاق الظاهر" المالزم أول ( الفيس بوك)
كوادرها، الذي قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 

، وجبهة "داعش"أول مخيم اليرموك بين تنظيم 
النصرة من جهة والجيش النظامي وعناصر الجبهة 

من  وحركة فتح االنتفاضة( القيادة العامة)الشعبية 
 .جهة أخرى

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
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 لتطورات آخر
عاما  من أبناء مخيم اليرموك وللمرة  32" سالم عمار أبو راشد"ناشد ذوو المعتقلة الفلسطينية 

وذلك بعد أن وصلت أنباء عبر  ،السفير الفلسطيني في سورية للمساهمة باإلفراج عنهاالثانية 
 .معتقلة أفرج عنها بأنها تتعرض للتعذيب الشديد دون توجيه أي تهمة لها

وأن عدد "لها وكان رد السفير الفلسطيني منذ شهر إلى اآلن بأنه ما زال يبحث عن مكان اعتقا
رغم تأكيدهم له بأنها موجودة في أحد األفرع " اجة إلى وقتالسجون كبير وعملية البحث بح

وقال ذوو المعتقلة بأنه إلى  ،-بحسب شهادة المعتقلة التي أفرج عنها-األمنية السورية بدمشق 
اآلن لم يتخذ أي اجراء للمساهمة باإلفراج عنها أو المساهمة بتحويلها للمحاكم إن ثبتت عليها 

 .أي تهمة
" ويشار بأنها شقيقة  ،12-4-3112قلت من حاجز بيت سحم في تاريخ وكانت سالم قد اعت

 .الذين قضيا تحت التعذيب في سجون النظام السوري" إحسان"و "إسالم 
 49معتقل فلسطيني في السجون السورية منهم  919يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .معتقلة فلسطينية الزال مصيرهم مجهوال  
م اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق اندالع اشتباكات عنيفة إلى ذلك شهد مخي

وجبهة النصرة من جهة " داعش"بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة 
أخرى، حيث تركزت المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، وشارع عين غزال، ومنطقة 

ك مع قصف المخيم بعدد من قذائف الهاون نجم عنها إلى سقوط ثانوية اليرموك، ترافق ذل
 .ضحية، ووقوع عدد من االصابات بين المدنيين

كما أدت إلى نشوب النيران ببعض المنازل المطلة على شارع اليرموك الرئيسي، إلى ذلك ال يزال 
تستمر  من أحياء وحارات اليرموك، إلى ذلك%  01يفرض سيطرته على حوالي " داعش"تنظيم 

القيادة العامة بفرض  –مجموعات من الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .يوما  على التوالي( 041)حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ 

وفي الشمال السوري تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات في حلب 
هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على أيام على التوالي حيث  414منذ 

مخيمهم، ويواجه أبناء المخيم ظروفا  معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة 
 .التاسعة التي يقطنونا فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

لمجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق ا
مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية 

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
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


 

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

 

للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
ت المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعا

 .وسجن حلب المركزي
ضحية قضوا من أبناء مخيم حندرات، كما وثقت  42هذا وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 

 .معتقال  من أبناء المخيم في السجون السورية 23أسماء 

 
 مخيم حندرات

 أهليلجان عمل 
على العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيمات سلة غذائية،  00وزعت هيئة فلسطين الخيرية 

دمشق إلى بلدة تسيل التابعة لمحافظة درعا جنوب سورية، وذلك بغية التخفيف من آالمهم 
حيث تبعد عنها " درعا"تقع شمال غرب محافظة " تسيل"ُيذكر أن بلدة .ومعاناتهم االقتصادية

الذي يفصلها " وادي العالن"ومن الغرب " سحم الجوالن"يحدها من الجنوب , كيلو مترا   22حوالي 
ومن الجنوب الشرقي " نوى"ومن الشرق " الجبيلية"ومن الشمال الشرقي " عين ذكر"عن قرية 

 ."عدوان"
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 اليونان
كانوا على متن قارب يقلهم في بحر إيجة أثناء توجههم من تركيا  22مهاجرا  من أصل  10غرق 

ونقلت رويترز عن وزارة البحرية اليونانية  ،من السوريين يعتقد أن يكون غالبيتهم، و إلى اليونان
مهاجرا  غرقوا قبالة  20أو  22من بين  10أن جهود اإلنقاذ التركية واليونانية أنقذت "قولها 

 31إلى  10ال تزال تبحث عن و  وأن عمليات اإلنقاذ الزالت مستمرة ،بعض الجزر اليونانية
 ."شخصا

تركيا واليونان أحد أهم طرق عبور المهاجرين لسهولة الوصول ويعتبر بحر إيجة الواصل بين 
 .ولقرب الجزر اليونانية إلى األراضي التركية ولنشاط مافيات التهريب بين تركيا واليونان

 
 5102/ يوليو  -تموز  7وأرقام حتى  إحصائيات #الالجئون الفلسطينيون في سورية 

الجئا  في ( 11.040) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  41 •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 0111)الجئا  في لبنان، ( 21211)األردن و

 .3112لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 20)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 211)يوما ، والماء لـ ( 411)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 041)لليوم 
 .ضحية( 100)على التوالي، عدد ضحايا الحصار يوما  

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوما  على التوالي( 031)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 013)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 414)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : حندراتمخيم  •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 440)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .القتصادية فيهااستمرار األزمات ا
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

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

