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األمن السوري يعتقل ناشطة في الهيئة الوطنية الفلسطينية التابعة "
 "لمنظمة التحرير الفلسطينية

 
 

 شاب فلسطيني يقضي إثر القصف على شارع بغداد بدمشق. 

 الشيح ثالث ضحايا إثر قصف ليلي على محيط مخيم خان. 

 قصف صاروخي يستهدف مخيم اليرموك. 

 طالب فلسطينيون يحققون المراتب األولى في امتحانات الشهادة الثانوية في سورية. 

  حواجز النظام تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى تركيا واألخيرة تشدد إجراءاتها
 .األمنية على حدودها

  الفلتان األمني وفوضى السالحفلسطينيو سورية في مخيم الرشيدية يعانون من. 
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 معتقلون
تناقلت صفحات التواصل االجتماعي نبأ 
إقدام قوات األمن السوري على اعتقال 

الناشطة في الهيئة الوطنية " أمل عصفور"
الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، فيما لم يتسن لمجموعة العمل 
التأكد من صحة الخبر من مصادر 

  .أخرى
إلى ذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 
في السجون السورية منذ بداية أحداث 

معتقاًل حسب احصائيات مجموعة العمل، وكذلك وثقت مجموعة العمل  819الحرب في سوريا 
 .ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب في السجون السورية 404أسماء 

 
 ضحايا

نتيجة القصف الليلي الذي  ،كان مخيم خان الشيح، من س"حسين نجم"قضى الالجئ الفلسطيني 
 .المجاور للمخيم" السكيك"تعرض له حي 

من سكان مخيم اليرموك والمقيم في تجمع ركن " محمود زهير سويلم"في حين قضى الشاب 
 .الدين، إثر إصابته بشظايا قذيفة هاون استهدفت شارع بغداد في العاصمة السورية دمشق

 
 "سويلم محمود زهير"الشاب 
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 آخر التطورات
استهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، يوم أمس، بعدد 
من القذائف والصواريخ، حيث طال القصف شارع لوبية واليرموك، ما أدى إلى احتراق منزل 
 اقتصرت األضرار فيه على الماديات، ترافق ذلك مع اندالع مواجهات بين المجموعات

وجبهة النصرة من جهة أخرى، " داعش"الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 
يفرض سيطرته على حوالي " داعش"حيث تركزت في محيط ساحة الريجة، فيما ال يزال تنظيم 

 .من أحياء وحارات اليرموك%  00

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك

الشيح لالجئين الفلسطينيين لقصف ليلي عنيف،  وفي سياق متصل تعرض محيط مخيم خان
الالجئ الفلسطيني : المجاور للمخيم، أسفر عن قضاء ثالثة شبان هم" السكيك"استهدف حي 

وهما من الجنسية السورية، الجدير  "هشام أبو رامي"والشاب " تامر الشرع"والشاب  ،"حسين نجم"
ق المتاخمة له تشهد أعمال قصف واشتباكات بالذكر أن محيط مخيم خان الشيح والمزارع والمناط

إلى ذلك ال تزال  ،شبه يومية تدور بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة
خان  -زاكية"جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء طريق 

طر التي قد يواجهونها إثر القصف الذي يضطر األهالي إلى سلوكه بالرغم من المخا" الشيح
 .واالستهداف المتكرر له

وباالنتقال إلى شمال سورية ال تزال حواجز جيش النظام السوري المتواجدة على طول الطريق 
الواصل إلى تركيا تشدد من إجراءاتها األمنية تجاه الالجئين الفلسطينيين السوريين الفارين من 

الطريق البري بسبب إيقاف السلطات التركية لتأشيرات الحرب، والذين يضطرون إلى سلوك 
 .دخول الفلسطيني السوري ألراضيها
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وبحسب ناشطين فإن الالجئين يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لحواجز النظام حتى يسمح لهم 
" 170"ألف ليرة سورية للشخص الواحد، وحوالي " 00"بالعبور حيث تتراوح تلك المبالغ ما بين 

 .ة للعائلةألف ليرة سوري
وعلى الجانب اآلخر من الحدود السورية التركية، تقوم السلطات التركية بتشديد إجراءاتها األمنية 
على حدودها بشكل كبير مما يضطر الالجئون إلى المبيت في العراء ليوم أو يومين حتى يتسنى 

سوريين إلى لهم الدخول خلسة، حيث تمنع السلطات التركية دخول الالجئين الفلسطينيين ال
ألف ليرة لسماسرة " 00"أراضيها بشكل نظامي، األمر الذي أجبر الالجئين على دفع حوالي 

الجدير .ومهربين يتواجدون في المناطق الحدودية حتى يسهلوا لهم دخولهم إلى األراضي التركية
ذكر لم ت -بالذكر أن ناشطين أكدوا للمجموعة إصابة أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين 

بالرصاص أثناء محاولته دخول األراضي التركية  -المجموعة اسمه ألسباب تتعلق بالجريح
 .األسبوع الماضي، نقل على إثرها إلى أحد المشافي في مدينة الريحانية التركية

من مخيم اليرموك على " ندى خالد شواهين"وفي سياق مختلف حصلت الطالبة الفلسطينية 
يمان موفق "نتائج امتحانات الشهادة الثانوية السورية، فيما حصل الطالبان المرتبة األولى في 

يأتي ذلك بعد أيام .على المرتبة الرابعة على مستوى سورية" محمد عالء الدين جلبوط"و" عطوة
من إعالن نتائج الشهادة الثانوية في لبنان والتي حقق فيها الطالب الفلسطينيون السوريون على 

 .بالرغم من الظروف القاسية التي مروا بهامعدالت عالية 
 

 لبنان
عائلة فلسطينية سورية فروا من جحيم الحرب في سورية باحثين عن مالذ أمنًا فلجئوا إلى  000

لبنان وقطنوا في مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إال أن مأساتهم عادت للظهور 
اكات التي اندلعت بين في المخيم، والتي نجم عنها سقوط من جديد نتيجة التدهور األمني واالشتب

عدد من الجرحى، إضافة إلى ما سببه فوضى انتشار السالح في المخيم من حالة هلع و  ضحية
 .بين السكان

هذا وتشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة من الفلتان األمني وعدم االستقرار مما 
لوطنية واالسالمية إلى تشكيل قوة أمنية لوضع حّد للفلتان األمني بين دفع الفصائل الفلسطينية ا

الفترة واالخرى ولفرض األمن بالقوة في تلك المخيمات ورفع الغطاء عن كل مخل باألمن وقمع 
 ".العناصر المأجورة والقضاء عليها رأفة بأهل المخيم والنازحين اليه من مخيمات سورية
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جهات مشبوهة تعمل على تفجير الوضع في "الناشطين ما أسموه  وفي هذا السياق، اّتهم بعض
المخيمات الفلسطينية في لبنان من حين آلخر وفقا ألجندات خارجية، ليجّروا أبناء المخيمات إلى 

 ".اقتتال داخلي ودفعهم نحو االنفجار وكأن هناك مخططًا وراء ذلك لدفع األمور في هذا االتجاه

 
 مخيم الرشيدية

 5105/ يوليو  -تموز  5الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 10.097) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  90 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0000)الجئًا في لبنان، ( 01300)األردن و
 .0010لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 089)يومًا، والماء لـ ( 909)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 739)
الجيش النظامي : مخيم الحسينية• .ضحية( 170)توالي، عدد ضحايا الحصار على ال

 .يومًا على التوالي( 018)يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 000)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 900)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : تمخيم حندرا •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 70)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 440)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .ادية فيهااستمرار األزمات االقتص

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


