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أهالي مخيم اليرموك النازحون إلى بلدة يلدا يحيون الذكرى األربعين ليوم "
 "األرض الفلسطيني

      

 
 

 أنباء عن قرار بالبدء بعمليات صيانة لمرافق مخيم السبينة تمهيداً لعودة األهالي. 

  يقل مهاجرين بينهم فلسطينيين سوريين أثناء السلطات ً التركية تعترض مركبا
 .محاولتهم الوصول إلى اليونان

  مهاجراً وصلوا إيطاليا انطالقاً من ليبيا خالل أقل من أسبوع( 0333)حوالي. 
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 آخر التطورات
الفلسطينية النازحة بالرغم من الظروف المعيشية واألمنية الصعبة التي تعيشها المئات من العوائل 

عن مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا المجاورة إثر اقتحام تنظيم الدولة للمخيم المحاصر بالتعاون مع 
 .جبهة النصرة، منذ حوالي العام

أحييت العائالت الفلسطينية الذكرى األربعين ليوم األرض الفلسطيني، حيث أقام كل من هيئة 
ي فلسطين الخيرية ونادي جنين الرياض

ترابك بلدي وال جنة "مهرجانَا بعنوان 
، وذلك بمناسبة يوم األرض والذكرى "بغربتي

األولى الغتيال الناشط اإلغاثي والقائد 
، والذي تم "يحيى الحوارني"الفلسطيني 

اغتياله قبل أيام من سيطرة تنظيم داعش 
والنصرة على مخيم اليرموك، وتضمن 

الفنية واإلنشادية، ومن جانبها أقامت مؤسسة جفرا جنوب النشاط العديد من الفقرات الرياضية و 
 .دمشق فعالية وطنية تضمنت العديد من الفقرات الشعبية والتراثية الفلسطينية

وفي سياق آخر، يعيش أبناء مخيم السبينة بريف دمشق حالة ترقب وانتظار، بعد أنباء عن 
بينة ومن ثم إعادة األهالي، وذلك إصدار قرار ينص على إعادة تأهيل البنية التحتية في الس

بحسب ما قالته لجنة المصالحة في السبينة عبر حسابها على موقع الفيسبوك، والذي أشار إلى 
أن محافظ ريف دمشق أوعز للمديريات المعنية في سبينة بضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية "

 .فورا  
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في وأضافت اللجنة أنه تم عقد لقاء في مركز وكالة غوث 

دمشق، بحضور عدد من المسؤولين حيث أبدوا استعداد وكالة الغوث الدولية لتشكيل لجنة من 
كافة االختصاصات وبالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين من أجل الذهاب إلى سبينة 

 .لدراسة وتقييم المنشآت
يوما  من منع الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية ( 678)يأتي ذلك بعد مرور 

الموالية أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم بعد أن أجبروا على تركها، بسبب االشتباكات 
العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة، والتي انتهت 

 .بشكل كاملبسيطرة الجيش النظامي على المخيم 
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وفي موضوع مختلف، اعترض عناصر خفر السواحل التركي مركبا  يقل العشرات من الفارين من 

ويأتي ذلك في  ،الحرب في سورية، والذين كانوا متجهين نحو الجزر اليونانية، عبر بحر إيجة
أوروبي يحد من تدفق  –إطار تشديد حراسة الحدود من قبل البحرية التركية بعيد اتفاق تركي 

 .الالجئين نحو أوروبا انطالقا  من الشواطئ التركية
إلى ذلك أكد خفر السواحل التركي أن معظم الركاب هم من الالجئين من الجنسية السورية، 

 .منية وفلسطينيةوالبقية من جنسيات صومالية وي
وكانت وسائل إعالم عربية قد نقلت عن مصادر تركية أن خفر السواحل التركي في وقت سابق 
من الشهر الجاري أنه اعترض نحو ثالثة آالف الجئ كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ليسبوس 

 .اليونانية عبر بحر إيجة

 
مهاجرا  قبالة شواطئ ( 0333)ذ حوالي أما في إيطاليا، فأكد خفر السواحل اإليطالي أنه أنق

بالده، حيث كان مصدر تلك الرحالت الشواطئ الليبية، فيما لم يذكر خفر السواحل أي معلومات 
 .عن جنسيات المهاجرين
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 –ويأتي ذلك االرتفاع بأعداد المهاجرين عبر الشواطئ الليبية، بالتزامن مع دخول االتفاق التركي 
 .حد من تدفق الالجئين نحو أوروبا انطالقا  من األراضي التركيةاألوروبي الذي ينص على ال

يشار أن الرحالت التي تنطلق من ليبيا تعرف بخطورتها العالية، حيث بات يطلق على تلك 
وذلك بسبب العدد الكبير لحوادث الغرق التي غالبا  " بقوارب الموت"القوارب التي تقل المهاجرين 

 .رقا  ما تؤدي لموت معظم الركاب غ
 

 6132/ آذار ــ مارس / 13/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن( 05533) •
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان( 005533) •
لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8333) •

 .0305يوليو 
 -ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.0)أكثر من  •

 .0305كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوما ، والماء لـ ( 0360)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0303)لليوم 
 .ضحية( 068)لى التوالي، عدد ضحايا الحصار يوما  ع( 573)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 678)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0386)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 73)وما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ي( 707)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )ق باستثناء طري


