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أم فلسطينية وثالثة من أطفالها بين ضحايا غرق أحد قوارب الموت في "
 "بحر إيجة

      

 
 

 من سكان مخيم الحسينية من %( 04)الخوف من االعتقال يمنع حوالي : نشطاء

 .العودة إلى منازلهم

  الحربي يستهدف شرقي مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرةالطيران. 

  مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان 842خفر السواحل التركية ينقذ. 

 

 
 
 
 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
هالل من أبناء مخيم " لما"و" قصي"و "عدي"وكل من أطفالها " سناء حسين هزاع"قضت السيدة 

 .دمشق، غرقًا، أثناء محاولتهم الوصول إلى السويدخان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
جثة لالجئين من ( 63)وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق، انتشالها لحوالي 

سورية، قضوا غرقًا في بحر إيجة أثناء محاولتهم الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية انطالقًا 
 .من الشواطئ التركية

 
 آخر التطورات

من سكان %( 04)نشطاء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ما يقارب من أكد 
لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم، وذلك  ،مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

بسبب تخوفهم من االعتقال من قبل حواجز الجيش النظامي التي تتحكم بمداخل ومخارج 
 .المخيم

، بعد قيام عناصر حواجز المخيم باعتقال عدد من الشباب بحجة أنهم تأتي تلك التخوفات
مطلوبين بتهم متعددة أبرزها مناصرة مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وتقديم الخدمات 

حيث وثّقت مجموعة العمل، اعتقال عدد من النساء من قبل الحاجز .الطبية واإلغاثية لعناصرها
ضافة إلى قيام الجيش النظامي بتفجير بعض منازل الناشطين التابع للجيش النظامي، باإل

 .اإلغاثيين واإلعالميين من أبناء المخيم
/ أغسطس  –آب / 63ُيشار أن مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 

ي ذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامو  بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية إليه، 5462
 .على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين
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وعلى صعيد آخر شنت الطائرات الحربية، عصر األمس، غارات استهدفت شرقي مخيم خان 
الشيح بريف دمشق ببرميلين متفجرين على األقل، ما أسفر عن أصوات انفجارات عنيفة هزت 

وري النظامي لجميع الطرقات يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغالق الجيش الس.أرجاء المخيم
الواصلة بين مخيم خان الشيح والمناطق المجاورة له، مما يضاعف معاناة األهالي خصوصًا 

 .فيما يتعلق بالوصول إلى العاصمة دمشق، ووصول المواد التموينية األساسية للمخيم

 
أنقذ، األربعاء أما في تركيا، فقد أكدت مصادر إعالمية تركية، أن خفر السواحل التركية 

مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ اليونانية عبر بحر ( 542)الماضي، مركبًا يقل 
 .إيجيه

ومن جانبها أكدت وكالة األناضول، أن خفر السواحل تلقى بالغًا بوجود قارب يحمل الجئين 
جنوب غربي تركيا،  بوالية آيدن" ديدم"بينهم أطفال ونساء على وشك الغرق قبالة سواحل قضاء 

 .الجئين ونقلهم إلى الشاطئ 542توجه بعدها إلى موقع القارب، حيث نجح في إنقاذ 

 
الجدير بالذكر أن المنطقة تتأثر بمنخفض جوي عميق، يزيد من مخاطر الهجرة عبر البحر، 

بلة خصوصًا أن القوارب المستخدمة للوصول إلى الجزر اليونانية غالبًا تكون مهترئة وغير قا
لالستخدام، إال أن المهربين يقومون باستخدامها وتحميلها أعدادُا كبيرة من المهاجرين لتحقيق 

 .أكبر قدر من الربح
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 6102/ كانون الثاني ــ يناير / 7/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 26.5)أكثر من  •

 .5462كانون األول 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 055244)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 62244) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3444)
 .5462يوليو 

القيادة  -شعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة ال: مخيم اليرموك •
( 929)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 969)العامة على المخيم لليوم 

 .ضحية( 620)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 022)يومًا، والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .على التوالييومًا ( 229)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 924)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 24)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 366)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : 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 )باستثناء طريق 


