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 ينظمون ببيال في اليرموك أهالي مخيمهم على" داعش" ةسيطر  بعد"
 "األقصى للمسجد نصرة مهرجانا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي فلسطيني الجئ •
 النظام قوات جانب إلى قتاله خالل حمص في يقضي الرمل مخيم من فلسطيني •

 .السوري
 تمنع المسلحة والمعارضة منازلهم، إلى السبنية مخيم أهالي عودة يمنع النظام •

 . منازلهم إلى حندرات مخيم أهالي عودة
 .أيام ثالثة خالل مهاجرا  ( 635) من أكثر ويوقف ينقذ التركي السواحل خفر •
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  ضحايا
 السوري، النظام سجون في التعذيب تحت" السعيد رامز" الفلسطيني الالجئ قضى
 .حمص بمدينة الوعر حي سكان من وهو
 الجيش جانب إلى القتال مشاركته خالل" شتيوي أحمد"  الفلسطيني الشاب قضى فيما

 في الفلسطينيين لالجئين الرمل مخيم أبناء من وهو حمص، مدينة في السوري
 .الالذقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات آخر
 مخيمهم عن النازحين اليرموك مخيم وأهالي الفلسطينية والمؤسسات الهيئات نظمت

 جماهيريا   مهرجانا   الماضي، إبريل مطلع عليه داعش – الدولة تنظيم سيطرة إثر
 اليرموك مخيم أهالي من حشدا   المهرجان شهد حيث المبارك، األقصى للمسجد نصرة

 العربية لألمة المطبق الصمت وانتقدوا غضبهم عن عبروا حيث والمنطقة،
 .والمقدسيين األقصى بحق انتهاكات من يجري ما حيال واإلسالمية
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 عنه نزحوا قد كانوا اليرموك مخيم أهالي من تبقوا ممن كبيرا   جزءا   أن بالذكر الجدير
 المتواجدين النصرة جبهة عناصر مع بالتعاون المخيم على" داعش" تنظيم سيطرة إثر

 وتهديد المخيم ابناء من عدد بإعدام داعش عناصر قام حيث المخيم، داخل
 المناطق إلى النزوح إلى معظمهم دفع مما المخيم داخل الفلسطينيين الناشطين
 .له المجاورة

 
 بفرض العامة القيادة - الشعبية والجبهة السوري الجيش من كل يستمر ذلك إلى

 الكهرباء انقطاع ظل في التوالي، على( 908) لليوم المخيم على المشدد حصارهم
 إدخال ومنع التوالي، على يوما  ( 968) لـ والماء يوما ،( 978) من أكثر منذ

 .بيوتهم إلى االهالي عودة ومنع والطبية الغذائية المساعدات
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 له الموالية الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش يستمر آخر صعيد وعلى
 أجبروا أن بعد وذلك ،(676) لليوم منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع
 ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على
 بشكل المخيم على النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من

 تدميرا   مدمر المخيم من %90 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير كامل،
 المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه

 نزحوا فقد األهالي أما. للمخيم الغربي المدخل مايشكل وهو األكراد، بفرن المعروف
 تتوقف لم جديدة معاناة في النزوح هذا ليدخلهم المجاورة، والمخيمات البلدات إلى
 بسبب مأساة إلى تحولت التي حياتهم كل لتشمل ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على

 .المالية الموارد وضعف البطالة وانتشار االقتصادية الظروف
 

 حندرات مخيم من نزحوا الذين الفلسطينيين الالجئين معاناة تستمر متصل سياق وفي
 السورية المعارضة سيطرة إثر منازلهم عن هجروا حيث التوالي على يوما   978 منذ

 .مخيمهم على المسلحة
 

 اضطر حيث النزوح بسبب خاصة قاسية معيشية ظروفا   المخيم أبناء ويواجه
 ُطلب أن بعد المعاناة تلك وزادت اإليواء، ومراكز المدارس داخل للسكن معظمهم

 زاد مما حلب، في الجامعية بالمدينة فيها يقطنونا التي التاسعة الوحدة إخالء منهم
 .ومعاناتهم مأساتهم من
 

 اشتباكات واندالع للقصف، تتعرض له المجاورة والمناطق حندرات مخيم يزال ال فيما
 النظامي والجيش جهة من المسلحة السورية المعارضة مجموعات بين عنيفة

 الجيش يسعى حيث أخرى، جهة من السوري للجيش الموالية القدس لواء ومجموعة
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 له، بالنسبة استراتيجية نقطة يشكل الذي المخيم على سيطرته لفرض النظامي
 .المركزي حلب وسجن حندرات بلدة باتجاه للتقدم المعارضة مجموعات وتسعى

 
  تركيا
 ساعة 78 خالل أوقف التركي السواحل خفر أن لألنباء األناضول وكالة ذكرت

 لنقلهم سفن متن على كانوا سوريا من غالبيتهم شرعي غير مهاجرا   696 الماضية
 إيجة بحر في وأفغانستان سوريا من الجئا   68 إنقاذ تم فيما وايطاليا، اليونان نحو
 .اليونان عن تركيا يفصل الذي
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأفغانستان سوريا من مهاجر ا 68 أنقذ السواحل خفر أن الوكالة قالت التفاصيل وفي
 وأوقفت إيجة، بحر مياه في المطاطي قاربهم غرق عقب البحر في عالقين كانوا
 إلى التوجه محاولة في مطاطية قوارب متن على كانوا سوريا من مهاجرا   668
 .قانونية غير بطرق اليونانية، الجزر

 
 إلى التوجه محاولتهم خالل شرعي، غير مهاجر ا 661 السواحل خفر أوقف كما

 تركيا، غربي قلعة جناق بوالية" آيفاجيك قضاء سواحل قبالة اليونانية،" ميدللي" جزيرة
 الجئا   860 متنها على سفينة أيضا   أوقف التركي السواحل خفر أن الوكالة وأضافت
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 جنوبي أنطاليا بوالية" مانافغاط" قضاء سواحل قبالة وأطفال نساء بينهم سوريا من
 شرعية، غير بطريقة إيطاليا نحو التوجه محاولتهم أثناء األربعاء، مساء البالد،
 رفضها بعد الوقوف على السفينة أرغمت السواحل لخفر قوارب ثالثة أن إلى وأشارت

 .لندائها االستجابة
 

 ومنها األوروبية، الدول نحو المهاجرين تهريب منافذ أهم من تعتبر تركيا أن يشار
يطاليا اليونان نحو والسورييين الفلسطينيين الالجئين من اآلالف َعَبر  .وا 
 

 5196/  سبتمبر - أيلول/ 91 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 16،000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 66،600) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في
 .8066 يوليو لغاية" األونروا"
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 96) من أكثر •

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

 يوما ،( 978) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 908) لليوم المخيم
 .ضحية( 698) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 968) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 676) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 978) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 666) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه
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 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


