
 

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

 

 

 
 

 
 وأحد الفطر عيد عليها سيمر سورية فلسطينية عائلة( 1612)

 السورية السجون في معتقلا  أفرادها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلسطينية عائلة من رضيعتين تنتزع السويد في االجتماعية الشؤون مصلحة •
 سورية

 الحارق والنابالم بالصواريخ السد وطريق درعا مخيم على ليلي قصف •
 يوم بمناسبة القدس مع تضامنية مسيرة ينظم النيرب مخيم في" القدس لواء" •

 العالمي القدس
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  التطورات آخر
 أن إلى سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة الموثقة االحصائيات تشير

 وأحد المبارك الفطر عيد عليها سيمر األقل على سورية فلسطينية عائلة( 1612)
 .السوري النظام مخابرات وأفرع سجون في معتقلا  عائلتها أفراد
 من سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة تمكنت التي للحصائيات فوفقاا 

 النظام لدى معتقلين يزالون ال فلسطينياا  الجئاا ( 1612) فإن باألسماء توثيقها
 .سورية فلسطينية وفتاة إمرأة( 100) بينهم السوري،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفلسطينيين المعتقلين سراح بإطلق السوري للنظام مطالبتها المجموعة تجدد فيما
 أن إلى مشيرة فوري، بشكل مصيرهم عن االفصاح ضرورة على مؤكدة سجونه، في

 .الدولية واألعراف للقوانين انتهاكاا  شكلي للمدنيين القسري االخفاء
 

 مملكة في" السوسيال" االجتماعية الشؤون مصلحة انتزعت مختلف، موضوع وفي
 أحداث من هرباا  سورية من هاجرت فلسطينية لعائلة طفلتين أيام، قبل السويد
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 يونغشوبينغ لمقاطعة التابعة ايخو بمدينة السوسيال موظفو قام حيث الحرب،
 وتم" الموعد صفاء" اللجئة وزوجته" الخطيب فؤاد محمد" اللجئ أطفال باختطاف
 .الشرطة مركز في أيام لثلثة احتجازهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لطفلتها الموعد صفاء الوالدة والدة وبعد أنه العائلة وبحسب التفاصيل، وفي
 الوالدان قصد للطفلة، المتواصل البكاء ونتيجة يوماا  بأربعين" شام" الصغيرة

 .عطلة يوم كونه مغلقاا  ووجدوه بلدتهما مستوصف
 فيه يتواجد كان الذي للمستوصف بها األهل عاد المستمر طفلتهما بكاء ومع
 الطفلة وصحة طبيعية األمور أن ردهم كان الطفلة فحص وبعد وممرضة طبيب
 الرجوع األهل وعاود بالبكاء استمرت الطفلة أن العائلة وأضافت ممتازة، بل جيدة

 .كسابقه الرد فكان للمستوصف
 إحدى تحريك بمجرد بكاؤها يشتد طفلتها أن األم تلحظ بدأت األيام مرور ومع
 وبدورها الحالة وشرح للمستوصف بالطفلة بالعودة الوالدين دفع الذي األمر يديها
 وهنا الحالة وتقدير أوسع فحوصات الجراء للمشفى الطفلة بتحويل الطبيبة قامت
 .العائلة بحسب المشكلة بدأت
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 حيث الكوع منطقة في بسيط كسر وجد الطفلة يد تصوير وبعد أنه العائلة وذكرت
 بحق باإلهمال والديها متهماا  الطفلة بوضع والبوليس السوسيال بإبلغ الطبيب قام

 عندما لها المفاجأة كانت حتى يدور ما تفهم العائلة تكن ولم الرضيعة، طفلتهما
 . األهل من عليهما لخوفهم الصغيرتين طفلتيها منها يأخذون سوف بأنهم أخبروها
 وعن أيام، لثلثة الوالدين واحتجاز األطفال بانتزاع السوسيال قام فقد للعائلة ووفقاا 
 يوماا  أربعين من ولدت أنا" الموعد صفاء الفلسطينية االم تقول االحتجاز فترة

 بغطاء طالبت وعندما ةبارد غرفة في وضعوني انهم للراحة،غير فيها أحتاج وبفترة
 عن سؤالي وعند"  واضافت"  اوجاعاا  لي سبب مما بذلك لي يسمحوا لم شتوي
 "  نعلم ال: الرد يكون وزوجي بناتي
 ابنتين وعندي أم شي كل قبل أنا" الحادثة على صفاء الفلسطينية الوالدة وتعلق
 وال أشهر وثلثة سنة عمرها الثانية و يوماا  أربعين عمرها واحدة الرضاعة بعمر

 الشرطة اطلق من الرغم فعلى ساعة، أمه حضن عن يبتعد الطفل أن أصدق
ثباتهم سراحنا  بحجة االطفال يعيدوا لم األطفال، ضرب على دليل يوجد ال أنه وا 
 ".جريمة هذه محكمة، و إجراءات
 السوسيال سياسة منتقدين بالجريمة الحادثة إنسانية وجهات ناشطون ووصف
 مع المتضامنين من عدد اعتصم فيما سبب، ألقل ذويهم من االطفال بانتزاع
 والتعامل للضرب تعرضوا أنهم إال ايخو مدينة في السوسيال مكتب أمام العائلة

 .الناشطين أحد بحسب السويدية، الشرطة قبل من اللإنساني
 السويد، مملكة في" االجتماعية الخدمات مجلس" السوسيال أن إلى اإلشارة تجدر
 ذويهم من األطفال من العديد انتزع قد كان للعائلة األسري النظام على يشرف الذي

 .السويد في مهاجرة عائلت مع أكبر بشكل وتكررت
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 كثف السوري النظام أن العمل مجموعة مراسل أفاد حيث سورية إلى وبالعودة
 به، المحيطة والمناطق درعا مخيم على والبرية الجوية ضرباته من كبير بشكل
 . السد طريق وحي المخيم على سقطت فيل نوع من الصواريخ عشرات أن مضيفاا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النظام استهداف سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة ناشطون وأكد
 دولياا، والمحرمة الحارق النالبالم بمادة المحملة المتفجرة بالبراميل للمخيم السوري
 المتفجرة البراميل بسبب المنازل من عدد احتراق ناشطون بثها صوراا  وأظهرت
 والدمار والغبار الدخان أعمدة لتصاعد وصوراا  الحارق، النابالم بمادة المحملة
 . المتواصل القصف خلفه الذي الكبير
 مجموعة إلى منه نسخة وصل بيان في أعلن قد الحرة درعا محافظة مجلس وكان
 منطقة فلسطينية عائلت تقطنه الذي السد طريق وحي ومخيمها درعا مدينة العمل
 والمناطق والمخيم درعا مدينة تستهدف النظام قوات أن يالتنويه الجدير. منكوبة

 دولياا  والمحرمة الفتاكة األسلحة أنواع بكل الجاري الشهر بداية منذ له، المجاورة
 والسيطرة اقتحامها بهدف وذلك المتفجرة، والبراميل العنقودية والقنابل كالنابالم
 .عليها
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 أمس، أول السوري، النظام على المحسوب" القدس لواء" نظم آخر، موضوع وفي
 وذلك حلب، في الفلسطينيين للجئين النيرب مخيم شوارع جابت حاشدة مسيرة

 .العالمي القدس يوم بمناسبة
 لتوحيد داعين القدس، مع تضامنهم على المسيرة في المشاركون عّبر حيث

 .اإلسرائيلي حتللاال من لتحريرها الجهود
 جانب إلى تقاتل التي المسلحة المجموعات أبرز من يعد" القدس لواء" أن يذكر
 من معظمهم مقاتلا  3500 من قوامه ويتألف جبهات عدة على السوري النظام

 .فلسطينياا  500 حوالي بينهم مختلفة وأعراق جنسيات
 

 2017 يونيو – حزيران 24 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3521) •

 . امرأة( 463) بينهم توثيقهم
 السوري للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينياا  معتقلا ( 1612) •

 . امرأة( 100) بينهم
 مخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 1431) يومه يدخل اليرموك
 بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئاا ( 196) •

 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار
 مخيم وعن يوماا ( 1167) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 . يوماا ( 1018) منذ اليرموك
( 1511) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •

 . يوماا ( 245) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم أيام،
 ،2016 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 85) حوالي •

 وفي ألف،( 31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين اللجئين عدد يقدر حين في
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 ألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن
 .سوري فلسطينيي


