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 "طفل فلسطيني يقضي غرقًا في البحر األبيض المتوسط"
 

 
 

 النصرة تحتجز فلسطينيين يعمالن مع اللجان الشعبية الموالية للنظام في حلب 

 قصف يستهدف مخيم خان الشيح واشتباكات عنيفة تدور في محيطه 

  الجيش النظامي يستهدف الطريق الوحيد الذي يصل مخيم خان الشيح بالعاصمة
 دمشق

 األمن السوري يعتقل مجموعة من أبناء المزيريب في منطقة اللجاة جنوب سورية 

 اعتقال أحد أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب. 
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 ضحايا
غرقًا في البحر األبيض " أسامة دياب المجذوب"قضاء الطفل  أأكد ناشطون لمجموعة العمل نب

المتوسط، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا، فيما لم تتمكن مجموعة العمل من الحصول 
 .عن باقي التفاصيل حتى الساعة

الجئين ( 6)الجدير بالذكر أن وسائل إعالم تركية كانت قد نشرت يوم أمس أنباء عن غرق 
 .ن سورية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروباقادمين م

 
 "أسامة دياب المجذوب"الطفل 

 آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قيام جبهة النصرة في الشمال السوري 

 .باعتقال فلسطينيين يعمالن مع اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري في حلب
وهما من أبناء " حمودة حوراني"و "محمد أسعد"أن العنصرين المحتجزين هما وأشار مراسلنا 

مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، حيث أعلنت النصرة عن نيتها تقديمهما إلى 
 .المحكمة الشرعية التابعة لها

ري، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن قيام جبهة النصرة باستدراج العنصرين إلى الشمال السو 
 .وذلك بعد أن فرا إلى تركيا

وفي موضوع مختلف استهدف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بقذيفة هاون 
 .أسفرت عن جريح وأضرار مادية في المكان ،سقطت عند مدرسة بئر السبع األولى

حسوبة إلى ذلك تجددت في ساعات المساء االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مجموعات م
على المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي، في محيط مخيم خان الشيح لالجئين 
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الفلسطينيين بريف دمشق خاصة عند محور دروشا، تزامن ذلك مع قصف ليلي استهدف 
 .مناطق متفرقة من المخيم

يذكر  ،ةبالرشاشات الثقيل( زاكية، خان الشيح)وفي سياق متصل أكد مراسلنا نبأ استهداف طريق 
 .أنه الطريق الوحيد المتبقي ألهالي المخيم الذي يصلهم بالعاصمة دمشق

 
 مخيم خان الشيح

أما في جنوب سورية فقد قامت قوات األمن السوري باعتقال مجموعة من أبناء تجمع المزيريب 
على لالجئين الفلسطينيين، وذلك في منطقة اللجاة بين محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، 

عبد الرؤوف "و "خالد محسن الخروبي"كيلومترًا جنوب دمشق، عرف منهم الشاب  05مسافة 
 .، في حين يتكتم األهالي عن أبنائهم المعتقلين خوفًا على حياتهم"فايز 

يشار أن منطقة اللجاة تعتبر ملجأ لكل هارب أو مطلوب، وهي الممر الوحيد ألبناء المنطقة 
ومنها عبر المئات من  إلى الشمال السوري التصالها بالبادية،الجنوبية والتي تصل بهم 

الالجئين الراغبين بدخول تركيا، كون الطرق الواصلة بين جنوب سوريا والعاصمة إما مغلقة أو 
 .يقوم عليها حواجز لألمن السوري والجيش

عا اليزال معتقاًل من الالجئين الفلسطينيين في محافظة در  66وكانت مجموعة العمل قد وثقت 
 .مصيرهم مجهوالً 

وفي سياق متصل قام عناصر األمن السوري 
في العقد السادس من " خالد عزام"باعتقال الالجئ 

العمر، من أبناء مخيم النيرب في حلب، وذلك أثناء 
 .عودته إلى المخيم قادمًا من الالذقية
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 0202/ أغسطس  -آب / 02فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 605555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 005055) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6555)لبنان، 
 .5500لغاية يوليو 

 .األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 66)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 667)يومًا، والماء لـ ( 967)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 777)لليوم 
 .ضحية( 095)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ألهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع ا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 660)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 965)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 75)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 696)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زين •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


