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ن مجموعة مسلحة محسوبة على المعارضة السورية تقتل أحد سكا"
 "مخيم خان الشيح وتفرج عن اآلخر

 

 
 

 أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في اشتباكات تل كردي بريف دمشق 

  الجئ فلسطيني يقضي في جنوب سورية 

  مدير وكالة األونروا في درعا " جمال الزواوي"اإلفراج عن 

 اعتقال الجئين من أبناء مخيم العائدين بحماة واإلفراج عن امرأة مسنة 

  على  463تفاقم الوضع اإلنساني جراء قطع الماء عن مخيم اليرموك منذ ً يوما

 التوالي

 موك للتسجيل في مفاضلة القبول الجامعيخروج مجموعة من طالب الير 

  الخيرية توزع علب حليب على أطفال مخيم اليرموك النازحين في يلدا 

 تواصل تدفق الالجئين الفلسطينيين إلى الدول األوروبية هرباً من الحرب السورية 
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 ضحايا
بجراحه  من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني متأثرا  " يوسف قصاب جمعة"قضى المالزم شرف 

اندلعت بين الجيش السوري ومجموعات من جيش التحرير التي أصيب بها باشتباكات 
في منطقة  الفلسطيني من جهة والمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة أخرى

 .تل كردي بريف دمشق
ضحية من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قضوا في  741يشار أن مجموعة العمل وثقت 

اشتباكات مع مجموعات المعارضة المسلحة بعدة مناطق من سوريا منذ بدء أحداث الحرب 
 .فيها

من أبناء تجمع المزيريب جنوب ( عاما  03" )محمد السبروجي"كما قضى الالجئ الفلسطيني 
 .درعا، اثر تعرضه إلطالق نار في المزيريب

 
 آخر التطورات

في مخيم خان الشيح بريف دمشق تطلق على قامت مجموعة محسوبة على المعارضة السورية 
سبتمبر من الشهر الجاري باختطاف شخصين من  –أيلول / 77يوم " لواء الفاتحين"نفسها اسم 

وذلك أثناء خروجهما من صالة " ثابت فاعور"أبناء مخيم خان الشيح هما محمود الرملي، و
ب ما نقله مراسل مجموعة الجمعة، حيث وجهت لهما تهمة التعامل مع النظام السوري، وبحس

العمل من داخل المخيم أن عناصر لواء الفاتحين وبعد يومين من اختطاف الشابين قاموا 
باإلفراج عن محمود الرملي ورميه في أحد شوارع المخيم وهو في حالة إعياء شديد نتيجة 

الجنسية سوري " ثابت فاعور"التعذيب الشديد الذي تعرض له، فيما أبلغت تلك العناصر أهل 
 .من أبناء الجوالن نبأ وفاته إثر إصابته بنوبة قلبية بسبب التعذيب

 
 ثابت فاعور
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وباإلنتقال إلى جنوب سورية أفرجت مجموعة مسلحة عن مدير المنطقة الجنوبية في وكالة 
أحد أبناء ( عاما   71" )جمال الزواوي"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا األستاذ 

أثناء عودته من عمله في بلدة داعل  77/9/5377يب، وذلك بعد أن اختطفته يوم المزير تجمع 
 .إلى بلدة المزيريب، علما  أن الزواوي هو مدرس لغة انكليزية

ُيشار أن الزواوي لم ُيدلي بأي معلومات عن سبب اختطافه، أو مطالب المختطفين ومعاملتهم 
ة موجهة من قبل المجموعات المسلحة لبعض إن اختطافه هو عبارة عن رسال:" له، وقال

 ."العاملين في المنطقة الجنوبية
من سكان مخيم العائدين في " إم العبد فارس"وفي السياق عينه أفرج األمن السوري عن المسنة 

علما  أنها في  ،الشهر الجاري، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من خمسة عشرة يوما   70يوم  ،حماة
 .من أهالي قرية الشجرة في فلسطين ،العمر العقد السادس من

" باعتقال كل من الالجئين الفلسطينيين 5377/ 9/ 73كما قامت قوات األمن السوري يوم 
هشام "والالجئ  ،في العقد الثالث من العمر، من أهالي مدينة عكا في فلسطين" محمد عرابي
ي العقد الخامس من العمر، من أثناء سفرهما إلى تركيا عبر مدينة حماة، وهو ف" محمد قطوس

 .أهالي مدينة عكا في فلسطين
فيما يشتكي من تبقى من سكان مخيم اليرموك من استمرار انقطاع المياه عن جميع أرجاء 

يوما  على التوالي، مما اضطرهم لسحب المياه غير الصالحة للشرب من ( 064)المخيم منذ 
 .وحيدة كانت تضخ المياه في شارع العروبةاآلبار، وجلب المياه الصالحة للشرب من نقطة 

 
بعد توقفها منذ قرابة الشهرين بدأ األهالي بجلب المياه الصالحة للشرب من منطقة القدم القريبة 
من المخيم، لكن حصارها من قبل داعش أدخل أبناء المخيم في أزمة حقيقية تنذر بازدياد 

 .الطبية واألدويةانتشار األمراض واألوبئة مع انعدام المستلزمات 
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خروج مجموعة من الطالب المحاصرين داخله والناجحين في  يوم أمسإلى ذلك شهد اليرموك 
، حيث 5376 – 5377الشهادة الثانوية للتسجيل في مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 

عادتهم إلى  تولت  .المخيمالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب مسؤولية إخراج الطالب وا 

 
ومن جهة أخرى قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتقديم حليب األطفال ألهالي 
 مخيم اليرموك النازحين في منطقتي يلدا وببيال، حيث حددت الهيئة أيام التوزيع أيام األحد

 .الثالثاء والخميس، وذلك بحسب قوائم أعدتها الهيئة الخيرية مسبقا  و 

 
مختلف يواصل مئات الالجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب السورية مشوار وفي سياق 

( 06)هجرتهم نحو الدول األوروبية قاصدين دول اللجوء، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 
وبشكل يومي يفّر  ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة

ون من سورية بسبب الظروف المأساوية التي يتعرضون لها، مما اضطرهم الالجئون الفلسطيني
للفرار من سورية إلى تركيا ومنها إلى اليونان بحرا  وعلى الرغم من خطورة تلك الطرق البحرية 

 .كاليفها المناسبة ولسرعة الوصولوالتي أودت بحياة العديد منهم، إال أنها المفضلة للمهاجرين لت
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المهاجرين برا  إلى هنغاريا عبر عدة دول في محاولة للوصول إلى النمسا، فمنهم ثم يتوجه أغلب 
من يسعفه القدر في الوصول دون أخذ بصمته ومنهم من ُيؤخذ إلى مخيمات اللجوء، ومن 
النمسا ينتشر المهاجرون في باقي دول اللجوء األوروبي، وعلى النقيض من الوضع المأساوي 

سوريا فدول اللجوء األوروبي تمنح الالجئين جميع الحقوق من اإلقامة لالجئين الفلسطينيين في 
 .المساعدات الماليةو  السكن إلى الدراسة والتعليم

 
 5142/ سبتمبر  -أيلول / 41فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

نان، الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لب( 475333)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 775733) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6333)

5377. 
 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 06)أكثر من  •
م لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخي: مخيم اليرموك •

يوما  على ( 064)يوما ، والماء لـ ( 414)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 434)
 .ضحية( 745)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

يوما  بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 461)ميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح ج: مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 13)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 777)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .فيهااستمرار األزمات االقتصادية 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


