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فلسطينيًا سوريًا بعد اعتقالهم خالل ( 04)األمن العام اللبناني يفرج عن "
 "محاولتهم الوصول إلى أوروبا

 

 
 

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 اليرموك، وأنباء عن تشكيل عسكري جديد النصرة تعزل معظم مسؤوليها في مخيم. 

 قصف يستهدف حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك بدمشق. 

  إذن سفر"تركيا تحظر تنقل الالجئين من سورية بين والياتها دون" 
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 آخر التطورات
فلسطينيًا سوريًا كانت القوى ( 04)أكدت مصادر إعالمية فلسطينية إفراج السلطات اللبنانية عن 

األمنية قد احتجزتهم أول أمس، وذلك بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ميناء طرابلس 
 .شمال لبنان

 
تدفعهم إلى إيجاد  ،يشارأن فلسطيني سورية في لبنان يعانون أوضاعًا معيشية وقانونية مزرية

سبل للهروب من ذلك الواقع بعدما فروا من ويالت الحرب السورية،حيث يبلغ عددهم في لبنان 
ألف الجئ، في حين يستمر الالجئون الفلسطينيون في سوريا بالهجرة إلى تركيا ( 04)حوالي 

 .لركوب قوارب الموت بهدف الوصول للدول األوروبية
ن في مخيم اليرموك قيام تنظيم جبهة النصرة الذي يسيطر وتنظيم أما في سورية فقد أكد ناشطو 

داعش على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، بعزل معظم قياداتها 
في اليرموك المقربة من تنظيم داعش والتي سهلت سيطرة داعش على اليرموك مطلع إبريل 

هم هم من المعروفين بعدائهم لداعش، وسط أنباء الماضي، ووفقًا للناشطين فإن من تم تعيين
تتحدث عن نية قيادات النصرة المعزولة والمقربة من داعش تشكيل فصيل عسكري جديد داخل 

 .المخيم
إلى ذلك تعرض حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة 

ة، فيما أكدت صفحات مقربة من الجيش النظامي دمشق، بعدد من القذائف واألعيرة النارية الثقيل
إلى ذلك يستمر الوضع المعيشي واإلنساني داخل .استهداف عدد من األحياء جنوب دمشق

المخيم بالتدهور حيث يدخل الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 
الجئًا بسبب ( 812)لى وفاة على التوالي، مما أدى إ( 128)القيادة العامة يومه  –الشعبية 
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 –نقص التغذية والرعاية الطبية، فيما ازداد الوضع تأزمًا بعد سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة 
 .داعش على المخيم مطلع إبريل الماضي

أما في ريف دمشق، تعرضت أطراف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين لقصف عنيف 
ار حالة من الهلع في صفوف األهالي، إلى ذلك شهدت بالبراميل المتفجرة، مما تسبب بانتش

البلدات المحيطة بالمخيم، مساء األمس، اشتباكات متقطعة استخدمت فيها األسلحة المتوسطة 
 .والثقيلة

 
وفي موضوع مختلف يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها (316)ازلهم لليوم أهالي مخيم السبينة من العودة إلى من
بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة 
والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، وتشير تقديرات شهود العيان 

ه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع من المخيم مدمر تدميرًا شب% 14إلى أن أكثر من 
 .معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم
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أما األهالي فقد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم 
لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك 

 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية
 

 تركيا
في سابقة هي األولى من نوعها أعلنت السلطات التركية، صباح األمس، حظر تنقل الالجئين 

 .التركية من سورية بين والياتها، بّرًا وجوًا، دون الحصول على إذن رسمي من السلطات
ووفقًا لمصادر إعالمية فإنه يتوجب على السوريين في تركيا وفق القرار الجديد التوجه إلى إدارة 
الهجرة في الواليات التي يقيمون فيها، قبل السفر برًا وجوًا بين المدن التركية، من أجل الحصول 

على ورقة اإلذن  مسبق، مع العلم أنه سيتم رفض أية حالة سفر دون الحصول" إذن سفر"على 
 .آنف الذكر

ووفقًا لمصادر إعالمية فإن مصدر في قسم العالقات العامة في اإلئتالف الوطني السوري 
 .أن الخارجية التركية أبلغت اإلئتالف بشكل رسمي بالقرار الجديد"المعارض أكد 

دها بقليل، ، يستمر خالل فترة االنتخابات وبع"مؤقت"وأضاف المصدر أن القرار التركي الجديد 
 .، وفق قوله"مشيرًا إلى أن هدف القرار هو ضبط الموضوع األمني في البالد

 
 5412/ أكتوبر-تشرين أول  1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 045444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 845444) •
" األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،ريًا في مصرالجئًا فلسطينيًا سو ( 3444)لبنان، 

 .2484لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 63)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 618)يومًا، والماء لـ ( 198)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 128)لليوم 

 .ضحية( 812)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 316)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 110)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 04)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 421)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


