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 في الريجة ساحة في أبنية ثالثة وتفجير عنيفة ليلية اشتباكات"

 "اليرموك مخيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورية في الدائرة الحرب في مشاركته خالل السبينة مخيم أبناء أحد قضاء •
 . مسكنها من بالطرد مهددة فرنسا في الجئة سورية فلسطينية صحفية •
 .مسودة مجرد زالت ما أوروبا، على المهاجرين تدفق من الحد اتفاقية: تركيا •
 بمركب يونانية سفينة اصصدام بحادثة تحقيقا   تفتح اليونانية السلطات •

 .للمهاجرين
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  ضحايا
 النازحين ومن السبينة ممخي أبناء من أبوعلي" صقر علي حسين" الشاب قضى
 وبذلك سورية، في الدائرة الحرب في مشاركته خالل وذلك دنون، خان مخيم إلى

 .العمل مجموعة احصائيات حسب 67 إلى السبينة مخيم ضحايا حصيلة ترتفع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من العديد تجند السوري للنظام الموالية المسلحة المجموعات أن ناشطون ويؤكد
 والمعيشية المأساوية الظروف مستغلة المال، مقابل الفلسطينية المخيمات شباب
 المالية، الموارد وانعدام البطالة وانتشار العوز من المخيمات أبناء بها يمر التي

 حماية بذريعة المسلحة، المعارضة مجموعات ضد القتال جبهات إلى وترسلهم
 .الفلسطينية المخيمات

 
  التطورات آخر
 باألسلحة اليرموك مخيم محاور عند أمس، أول عنيفة، ليلية اشتباكات دارت

 من متفرقة أماكن في قذائف 6 يقارب ما سقوط مع بالتزامن والمتوسطة الخفيفة
 المحاصرين المخيم أبناء سمع حين في المنازل، في دمار عن أسفر مما المخيم،
 .الريجة منطقة من انفجارات أصوات
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 تفجير عن بوك الفيس -اإلجتماعي التواصل موقع عبر العامة القيادة أعلنت وقد
 تتحصن المعارضة المجموعات مسلحي إن قالت الريجة ساحة في أبنية ثالثة
 .العاصمة حول األمني الطوق توسيع بهدف جاءت العملية وأن فيها،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار ظل في ذلك يأتي
 يوما ،( 908) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 838) لليوم المخيم
 والطواقم والدواء الطبية التجهيزات إدخال ومنع التوالي، على يوما  ( 398) لـ والماء

 مخيم على والنصرة داعش سيطرة إلى إضافة األهالي، عودة ومنع المختصة
 .الماضي نيسان مطلع منذ اليرموك

 
 والتي" بكر أبو سماح" السورية الفلسطينية الصحفية تعيش مختلف موضوع وفي
 .فيه تعيش الذي السكن من الطرد تهديد تحت العام، حوالي قبل فرنسا إلى لجأت
 لالعتقال تعرضت قد كانت" بكر أبو سماح" الصحفية فإن إعالمية لمصادر ووفقا  
 بعد سافرت أنها مؤكدة للثورة، انحيازها بسبب السوري النظام تلفزيون مبنى من

 .لبنان إلى المعتقل من خروجها
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 تواصلت لبنان، في أشهر 6 من أكثر بعد أنه الصحفية عن نقال   المصادر وأضافت
 استطاعت" اإلنسان لحقوق الفرنسي اللبناني المركز"و" نسيم" مركز مع خاللها

 لحماية قصير سمير مؤسسة" مع بالتعاون فرنسا إلى اللجوء تأمين" سماح"
 ".الصحفية الحريات

 التي( كادا) منظمة قبل من الشارع في بالرمي مهددة فجأة نفسها وجدت ذلك ورغم
 دعاها مما عنها، تخلت لكنها اللجوء بداية منذ لها مسكن بتأمين تعهدت

 اللجوء حق الالجئين إعطاء عن المسؤولة الهيئة وهي" األوفيرا" أمام لالعتصام
 .فرنسا في

 معها تواصلوا قد كانوا( الكادا) فإن المواقع أحد مع الصحفية أجرتها لمحادثة ووفقا  
( الكادا) مديرة لمقابلة الحضور بضرورة ليخبرونها هاتفيا   اكتوبر 12 االثنين يوم

نهاء ملفي لتسليمي  ".السكن تأمين عدم لي وأكدوا بالمنظمة ارتباطي وا 
 والضغط القمع من بنوع معها تعاملت( الكادا) أن إلى محادثتها في سماح ولفتت

 أنكرت الفيزا لها أرسلت فرنسا أن وأخبرتهم اعترضت حين أنها إلى مشيرة النفسي،
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 الالجئين من أحدا   تستجلب لم فرنسا أن وأدعت األمر هذا جتماعيةالا المساعدة
 بلد تغيير بإمكانك فرنسا تعجبك لم إن:" المآلن بالفم لي قالت بل ال أراضيها إلى

 ".اللجوء
 التي الثانية المقابلة خالل جديدة، حلول عليها تعرض أن الصحفية تأمل فيما

 .المنظمة إليها دعتها
 أن على تأكيداتهم أتراك مسؤولين عن سي بي البي تلفزيون نقل آخر سياق وفي
 تركيا مع المشترك للعمل األوربي االتحاد من مسؤولون أقرها التي العمل خطة
 .إقرارها يتم ولم مسودة مجرد زالت ما أوروبا، على المهاجرين تدفق من للحد
 االتحاد إلى الدخول تأشيرة من األتراك إعفاء بتسريع تقضي الخطة كانت حيث

 .أوروبا إلى المهاجرين تدفق من تركيا حدت إذا األوروبي
 إن قال أوغلو سينيرلي فريدون التركي الخارجية وزير فإن سي بي للبي ووفقا  

 االتحاد قبل من المقترحة المالية االجراءات واصفا   مسودة، مجرد زال ما االتفاق
 ".مقبولة غير" بأنها األوروبي
 تساعد أن يؤمل تركيا مع عمل خطة على وافقت األوروبي االتحاد دول وكانت
 .أوروبا على المهاجرين تدفق من الحد على
 سافر الحالي، العام خالل البحر عبر أوروبا إلى مهاجر ألف 600 نحو وصل وقد

 .أوروبا   داخل إلى شماال   يتحركوا أن قبل اليونان إلى تركيا عبر معظمهم
 اصطدام حادث في رسمي تحقيق فتح اليونانية السلطات أعلنت آخر جانب ومن

 .مهاجرين 7 ضحيته راح الماضي، الخميس يوم مهاجرين، بقارب يونانية سفينة
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 أطفال، 3و رضيع بينهم غرقاُ، قضوا مهاجرين 7 فإن إعالمية لمصادر ووفقا  
 لخفر تابعة بسفينة اصطدامه جراء الماضي، الخميس زورقهم، غرق بعد وذلك

 تم أنه المصادر وأشارت اليونانية، ليسبوس جزيرة من بالقرب اليونانية، السواحل
 .الزورق متن على كانوا آخرين مهاجرا   31 إنقاذ
 

 2015/  أكتوبر - األول تشرين/ 17 حتى أرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا  
 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

 األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
 .األخيرة سنوات

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 يوما ،( 908) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 838) لليوم المخيم
 .ضحية( 182) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 398) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 699) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 900) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 544) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

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

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

 
 


