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داعش يطلق سراح فلسطينيين احتجزهم أثناء مرورهم بدير الزور "
 "متجهين لتركيا

 

 
 

 فلسطيني من لواء القدس يقضي إثر االشتباكات في حلب 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح 

 أحد مخابز مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب احتراق 

 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني وعائلته أثناء توجههم إلى تركيا 
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 ضحايا
أحد عناصر لواء القدس الموالي للنظام السوري، ومن أبناء " محمود مشعور"قضى الفلسطيني 

اندلعت بين الجيش النظامي  مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، إثر اشتباكات
 .ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في حي الزهراء بحلب

الجدير بالذكر أن لواء القدس هو أحد المجموعات العسكرية التي تشكلت خالل الحرب في 
 .سورية، والتي يقاتل عناصرها إلى جانب الجيش النظامي في أكثر من نقطة شمالي سورية

 
 آخر التطورات

عن مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم درعا، وذلك " داعش"تنظيم الدولة  أفرج
 .بعد احتجازهم ألكثر من أسبوعين

وكانت مجموعة الالجئين قد انطلقت من مناطق سيطرة المعارضة السورية جنوب سورية، 
ري حتى وصلوا وسلكوا طريق البادية مرورًا باللجاة كونها مناطق خارج سيطرة النظام السو 

 ."داعش" منطقة الميادين بمحافظة دير الزور حيث تم اعتقالهم على يد عناصر تنظيم الدولة
يشار أن الخوف من االعتقال على يد عناصر النظام السوري وحواجزه المقامة، دفعت العشرات 

ام كطريق من العائالت واألفراد من الالجئين الفلسطينيين إلى سلوك طرق بعيدة عن سيطرة النظ
وعورتها وتكلفة تهريب الفرد العالية عبر و  البادية السورية، على الرغم من خطورة تلك الطرق

هذا الطريق، إال أن بعض العائالت واألفراد مالحقة من األجهزة األمنية السورية إما للخدمة 
ال الجيش اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني، أو أن أحد أفراد تلك العائلة مشارك في قت

 .السوري

 
علمًا أن عناصر النظام  ،لذلك أجبرت الختيار طرق بديلة بعيدة عن انظار النظام السوري

السوري تعتقل كل الجئ فلسطيني يحاول السفر نحو مناطق سيطرة المعارضة السورية في 
 .شمال البالد بغية الوصول إلى تركيا
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خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف وعلى صعيد آخر تعرضت المزارع المحيطة بمخيم 
دمشق للقصف بثالثة براميل متفجرة على األقل، ما أسفر عن انتشار حالة من التوتر والقلق في 

 .صفوف أهالي المخيم خوفًا من امتداد القصف إلى مخيمهم
يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الرئيسية التي تصل بين 

 (خان الشيح –زاكية )يم ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق المخ
وهو الطريق الفرعي الوحيد الذي يسلكه األهالي بالرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر 

 .القصف واالستهداف المتكرر أثناء مرورهم منه

 
في مخيم النيرب لالجئين  أما في حلب فقد اندلع، يوم أمس، حريق في مخبز الحوراني الكائن

الفلسطينيين بحلب، ووفقًا ألهالي المخيم إن الحريق ناجم عن ماس كهربائي، واقتصرت 
 .األضرار على الماديات فقط

يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له، 
االشتباكات بين مجموعات المعارضة حيث كان قد تعرض خالل األشهر الماضية للعديد من 

 .السورية، والجيش النظامي

 
 المخبز المحترق في مخيم النيرب
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 اعتقال
هو " أحمد غيث"اعتقلت حواجز الجيش النظامي في مدينة الالذقية، الالجئ الفلسطيني السوري 

كان " أحمد"وزوجته وطفليه، وذلك بعد سفرهم من لبنان إلى سورية متجهين نحو تركيا، يذكر أن 
 .ُمهجرًا في مخيم البرج الشمالي في لبنان

يشار أن تركيا باتت مقصدًا آلالف الفلسطينيين السوريين الذين يدخلونها بطرق غير شرعية 
 .نظرًا إليقاف السلطات التركية إصدار تأشيرات دخول لهم منذ أكثر من عامين

 
 5172/ سبتمبر  -أيلول / 71فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (000444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و 15,500 •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0444)

 .5400يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (60)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا  (608)يومًا، والماء لـ  (788)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (748)
 .ضحية (075)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (006)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (784)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%84)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (000)الي حو : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )ستثناء طريق با


