
 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +96178802101  

 
 

 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
ثالثة شهداء، يرفعون الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في 

 680سورية إلى 
 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 العدد التاسع عشر، 23/11/2012الجمعة 
ثالثة شيداء، ىدوء يسود معظم المخيمات الفمسطينية، استياء أىالي مخيم النيرب من المجان التابعة 

. لمجبية الشعبية القيادة العامة، واإلفراج عن معتقمين ومختطفين
 

 :الشهداء
ال يمر يوم من دون أن يسقط الشييد تمو الشييد في المخيمات الفمسطينية في سورية، فاليوم ُسجل 

فمسطيني الجنسية من سكان الحجر األسود، وقد عثر " إيياب صالح"و" إبراىيم صالح"استشياد األخوين 
فمسطيني  ( عاماً 17)" صالح الدين بيمول"عمى جثتيما أثار تعذيب واضحة، كما استشيد الشاب 

. الجنسية من سكان الحجر األسود، اثر إصابتو بشظايا قذيفة سقطت مقابل منزلو في الحجر األسود
 680وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

. شهيداًا 
 

 مخيم النيرب حلب
في مخيم النيرب بأن توترًا حدث بين المجان األمنية التابعة لمقيادة العامة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

والجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر عمى خمفية قيام لجان القيادة العامة باحتجاز وضرب شاب سوري 
الجنسية عمى حاجز سكة القطار في المخيم، مما دفع حاجز الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر 

إذا استمرت "بتوقيف عدد من شباب المخيم واإلفراج عنيم في اليوم الثاني مع تحميميم رسالة مفادىا 
حواجز مخيم النيرب بالقيام بيذه االعتقاالت والتصرفات غير المسؤولة، فأننا بدورنا سنقوم باحتجاز 

، وأضاف المراسل بأن ىناك حالة من عدم الرضا واالستياء من قبل أىالي "واعتقال شباب مخيم النيرب
. المخيم بسبب ما تقوم بو المجان التابعة لمقيادة العامة من أفعال واعتقاالت عمى الحواجز التابعة ليا

ومن جانب أخر ال يزال مخيم النيرب يعاني من استغالل بعض النفوس الضعيفة ألبناء المخيم، مما 
جعل أحد مواقع التواصل االجتماعي المختص بنقل أخبار المخيم بالتيديد عن إماطة المثام عن أسماء 
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بعض المستغمين، وبالفعل نشرت عمى صفحتيا أسماء من كان وراء تأخر توزيع وكالة غوث وتشغيل 
 ليرة سورية لكل فرد، وأضافت ٣٥٠٠لممعونة المالية، والتي تقدر بــ (األونروا)الالجئين الفمسطينيين 

 كل عائمة تحتاج أنس في حين . ل٥٠ إلىس . ل٢٥الصفحة بأنو تم رفع تكمفة البيان العائمي من 
. لبيان عائمي من اجل استالم المعونة المالية

 
 :إفراج

 كان معتقال لدى الجيات أنمن سكان مخيم النيرب بعد " يونس قاسم أبو اسعد"اإلفراج عن  -
 .األمنية التابعة لمجيش النظامي

 .بعد أسابيع عدة من اختطافو" حسام توفيق أحمد"اإلفراج عن الشاب  -
 سنة فمسطيني الجنسية من سكان مخيم فمسطين، بعد 31" رواد قاسم األحمد" اإلفراج عن الشاب -

 .10/11/2012 أن فقد االتصال معو منذ يوم السبت
. بعد اعتقال دام لمدة أسبوعين" يوسف عمورة  " عناإلفراج -

 

 
  رواد قاسم األحمدالشاب
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