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حركة نور "طفل فلسطيني من قبل عناصر " ذبح"استنكار واسع لجريمة "
 "المعارضة" الدين الزنكي

      

 
 

 قطع الطريق الواصل بين مخيم النيرب ومدينة حلب 

 غارتان جويتان على محيط مخيم خان الشيح  

 (902 ) أطفال فلسطينيين على األقل قضوا في سورية إثر القصف والحصار والتعذيب حتى

 الموت

 األونروا تعلن عن تحديث البيانات المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان 
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 آخر التطورات

حركة "جريمة قتل مروعة هّزت الشارع الفلسطيني في سورية، فقد أقدمت مجموعة من عناصر 
على تعذيب وذبح الطفل " نور الدين الزنكي

من سكان منطقة " عبد هللا عيسى"الفلسطيني 
 .المشهد في مدينة حلب

حيث بّث عناصر تلك الحركة تسجياًل مصورًا 
يحتوي مشاهد صادمة، وهم يقومون بتعذيب 
الطفل الجريح قبل ذبحه بالسكين، وذلك بحجة 

اتل إلى الذي يق" لواء القدس"انتمائه إلى 
 .جانب قوات النظام السوري في حلب

المسؤولية كاملة عن تلك " حركة نور الدين الزنكي"من جانبهم حّمل ناشطون فلسطينيون 
 .مطالبين الحركة بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين قتلة الطفل" الجريمة الشنيعة"

انًا حول إعدام الطفل بي ،من جانبها أصدرت حركة نور الدين زنكي، مساء أول أمس الثالثاء
حضار وتوقيف  أعلنت فيه عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الحادثة، والوقوف على األمر وا 

صفة وا اللجنة للتحقيق معهم بشكل أصوليجميع األشخاص الذين قاموا باالنتهاك وتسليمهم إلى 
وجود أية عالقة تربط في بيان أصدره « لواء القدس»وبدوره نفى  ،"باالنتهاك اإلنساني"ما جرى 
 .الطفل به

فيما اعتبرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن استهداف األطفال يشكل انتهاكًا 
واضحًا للقانون الدولي واإلنساني، كما دعت المجموعة جميع فصائل المعارضة السورية المسلحة 

 .للتحقيق بالحادثة ومحاسبة الجناة

الطريق الرابط بين مدينة " طريق الراموسة"لعمل في حلب أن وفي حلب أفاد مراسل مجموعة ا
حلب ومخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين، قد انقطع بسبب االشتباكات العنيفة المندلعة بين 
مجموعات المعارضة المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة، والجيش النظامي واللجان 
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ذلك وسط تسريبات عن بدء المعارضة معركة جديدة تهدف  يأتي.الشعبية ولواء القدس الموالين له
 .الى فتح طريق لهم من جهة الراموسة

يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق 
المتاخمة له، وأن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع 

لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما  استراتيجي
أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وخاصة أن عددًا من أبناء المخيم يشاركون في 
القتال الدائر ضد مجموعات المعارضة المسلحة مما وضع المخيم وأهله في حالة استهداف 

 .المجموعات المسلحة

إلى ريف دمشق الغربي شنت طائرات النظام السوري غارتين جويتين على أطراف  وباإلنتقال
مخيم خان الشيح، حيث استهدفت الغارات المزارع والبلدات المحيطة به، مما أثار حالة فزع بين 

 .أبناء المخيم وخاصة األطفال والخوف من استهدافهم

ع الطرقات الواصلة بين المخيم يأتي ذلك في ظل استمرار قطع حواجز الجيش النظامي لجمي
ومركز العاصمة دمشق، األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية، وفقدان العديد من 

 .أصناف األدوية والمواد الغذائية، وارتفاع أسعار بعضها اآلخر

 
وفي سياق مختلف أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن فريق الرصد واالحصاء 

%( 6..8)طفاًل فلسطينيًا في سورية، أي ما نسبته ( 902)لديها استطاع توثيق تفاصيل قضاء 
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من إجمالي عدد الضحايا الذين وثقهم التقرير االحصائي الذي ستنشره المجموعة خالل األيام 
، قضوا إثر القصف والحصار 9008ضحية حتى نهاية حزيران ( 923.)بالغ عددهم القادمة وال

فيما يشير فريق الرصد والتوثيق .وأعمال القنص والتعذيب حتى الموت في سجون األمن السوري
إلى أنه من المتوقع أّن العدد أكبر من ذلك، بسبب عدم توافر ( .0)في التقرير االحصائي 

يذكر أن مجموعة .من الضحايا الموثَّقين الذين ُيعتَقد أن بينهم أطفاالً  تفاصيل العمر لعدد كبير
العمل تصدر بشكل دوري تقريرها الربعي الذي يتضمن كافة اإلحصاءات التفصيلية عن الضحايا 

 .والمعتقلين والمهجرين الفلسطينيين منذ اندالع الحرب في سورية

بإجراء احصاء جديد للعائالت الفلسطينية المهجرة من أما في لبنان أعلنت األونروا أنها ستقوم 
دعت األونروا في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل جميع العائالت و  سوريا إلى لبنان،

بالتوجه إلى مراكز  9008/  2/ 92الفلسطينية المهجرة من سوريا والمدونة لديها حتى تاريخ 
صباحًا وحتى الساعة  23.0بيانها بين الساعة األونروا حسب األيام التي حددتها لالجئين في 

 .9008تموز  93ظهرًا إبتداًء من يوم االثنين  9300

 
كما طالبت األونروا من العائالت الفلسطينية حضور جميع أفراد العائلة شخصيًا إلى مراكز 

خراج بطاقة الهوية الشخصية، جواز سفر، ا3 األونروا واصطحاب معهم األوراق الثبوتية التالية
قيد صادر عن المديرية العامة لدائرة األحوال الشخصية في سوريا، ختم تأشيرة دخول إلى لبنان 
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من الدوائر الرسمية المختصة، دفتر العائلة من الدوائر الرسمية في سوريا، مستند يثبت اإلقامة 
 .طفالمثل ايصاالت كهرباء هاتف، عقد ايجار، شهادة مدرسية لأل 9000في سوريا قبل آذار 

يذكر أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات وكالة األونروا قد بلغ 
 .ألف الجئ( ..)ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 29.3)

 

 0202/ تموز ــ يوليو/ 02/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .في األردنالجئ فلسطيني سوري ( 03300) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 295300 •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8000) •

9003. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 6000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0000) •
كانون  -وروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أ( 20.9)أكثر من  •

 .9003األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 3 مخيم اليرموك •

يومًا على ( 822)يومًا، والماء لـ ( 0020)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0092)
 .ضحية( 062)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 269)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي 3 السبينةمخيم  •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0022)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي 3 مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 20)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( ..6)حوالي 3 مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع 3 مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


