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 "تنظيم داعش يجلد ثالثة مدنيين في مخيم اليرموك المحاصر"
      

 
 

 أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في ريف درعا.  

 الجئ فلسطيني يقضي في معارك ريف القنيطرة جنوب سورية. 

  التشيكية تعتقل الجئة فلسطينية سورية خالل سفرها إلى ألمانياالشرطة 

 توزيع األضاحي على العائالت الفلسطينية في دمشق وريفها. 
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 ضحايا

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف " عباس نواف شرقي"قضى الالجئ الفلسطيني 
العنيفة بين قوات النظام السوري ذلك خالل المواجهات و  ،(الكتيبة المهجورة)درعا الشمالي 

 .ومجموعات جيش التحرير الفلسطيني من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى 

بحسب احصائيات مجموعة ( 481)مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى 
ت العمل، يستثنى منهم عناصر جيش التحرير الذين انشقوا عن الجيش وانضموا لمجموعا

قضوا خالل اشتباكات مع النظام، أوممن قضى منهم تحت التعذيب في و  المعارضة المسلحة
  .سجون النظام السوري 

وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش 
شرات يتعرض كل من تخلف عنه للمالحقة والسجن، حيث تم اعتقال عو  التحرير الفلسطيني،

جبارهم على الخدمة العسكرية  .الفلسطينيين عبر حواجز النظام وا 

أبو  -سليم عزت البريقي "كما قضى الالجئ الفلسطيني 
من أبناء المزيريب في درعا، وذلك خالل " هاجر

مشاركته في االشتباكات العنيفة التي جرت يوم السبت 
بين قوات النظام السوري ومجموعات  6142ـ  10ـ  41
" طرنجة"و" سرايا حضر"عارضة المسلحة في مناطق الم
 .في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سورية" مزارع االمل"و

مما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا 
ضحية، ( 787)بطلق ناري منذ بدء احداث الحرب إلى 

ب سورية في حين بلغت حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا جنو 
 .ضحية( 910)
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 التطورات آخر

 -أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر جنوب العاصمة دمشق، أن تنظيم الدولة 
بجلد فتاتين أمام حاجزه في شارع العروبة  6142-0-0داعش في مخيم اليرموك قام يوم الجمعة 

خروجهن من المخيم، ومهددًا جنوب المخيم، متهمهما بخلع الخمار الذي يغطي وجوههن بعد 
بمعاقبة من يمتنع منهن عن تنفيذ أوامره، كما أكدت أنباء أخرى أن التنظيم جلد أحد أبناء المخيم 

 .في شارع العروبة بتهمة تعاطيه المخدرات

 
يأتي ذلك في ظل الممارسات والتي يصفها أبناء المخيم بالتعسفية في ظل ممارسات التنظيم 

أجنداته الخاصة على األهالي المحاصرة، واستمرار حصار الجيش النظامي عليهم وفرض 
 .والقيادة العامة المفروض على المخيم، وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة االهالي إليه

الالجئة  6142-0-44إلى ذلك، اعتقلت شرطة جمهورية التشيك وسط أوروبا يوم األحد 
أثناء رحلة سفرها بالقطار بين النمسا وألمانيا، ونقل " الدباغمنال دمحم أمين "الفلسطينية السورية 

قول أحد أقارب الالجئة منال، أنها " انتهاكات ضد الالجئين الفلسطينيين حول العالم"فريق 
اعتقلت أثناء رحلتها بالقطار من جمهورية النمسا في طريقها لزيارة ابنتها المقيمة بألمانيا، حيث 

  .التشيكي، واحتجزها في المنطقة الواقعة ضمن حدوده بين البلدين( ليسالبو )أوقفها الكنترول 

وأضاف قريب الالجئة أنها قدمت إلى القارة األوروبية وأجبرت على تقديم بصمتها في هنغاريا 
في وقت سابق، مناشدًا الجهات الحقوقية واألوروبية والفلسطينية كافة التدخل لإلفراج ( المجر)

  (.حتى لحظة نشر الخبر)أي معلومات تتعلق بمصير الالجئة الدباغ  عنها، هذا ولم ترد
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الجدير بالذكر أن دول المرور األوروبي تشدد من اجراءاتها منعًا لدخول المهاجرين القادمين برًا، 
علمًا أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين تم اعتقالهم في التشيك والمجر، وذلك أثناء 

 .وصول إلى النمسا وألمانيا هربًا من الحرب الدائرة في سوريةمحاولتهم ال

 
 لجان عمل أهلي

ألضاحي العيد بالتضحية بعدد " فديناكم"ة إلغاثة الشعب الفلسطيني حملة أطلقت الهيئة الخيري
من العجول واألغنام، حيث قًسمت اللحوم إلى حصص لتوزيعها على الالجئين الفلسطينيين في 

وبلدة قدسيا والزاهرة وما حولها نظرًا لوجود عدد كبير من العائالت بحسب الهيئة، مخيم اليرموك 
حصة من لحم ( 711)كما وزعت هيئة فلسطين الخيرية في أول أيام عيد األضحى ما يقارب 

 .العجل على أهالي مخيم اليرموك وتم التوزيع ضمن احصائيات المكتب اإلغاثي لمخيم اليرموك

العائالت الفلسطينية في سورية تعيش على المساعدات المقدمة من الهيئات يشار إلى أن آالف 
والمؤسسات اإلغاثية في ظل انتشار البطالة وانعدام الموارد المالية واستمرار نزوح اآلالف منهم 

 .واستمرار الحرب في سورية

 

 6132/ سبتمبر –أيلول / 31/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .فلسطيني سوري في األردن الجئ( 45511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 165511) •
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" األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •
 .6145لغاية يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 4111) •
ي وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني سور ( 70)أكثر من  •

6142. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على : مخيم اليرموك •

يوم، ( 4611)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4489)المخيم لليوم 
 .ضحية( 487)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 799)والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 4192)حوالي 

يومًا بعد سيطرة ( 4668)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عليه

من %( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 882)حوالي : مخيم درعا •
 .مبانيه

الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


