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 الفمسطينية السفارة أمام سورية لفمسطينيي اعتصاما   بالقوة تفض التركية الشرطة
 منهم عددا   وتعتقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ةسوري في قضوا فمسطينيين ضحايا خمس . 
 أيام ستة دام توقف بعد اليرموك أهالي عمى الغذائية المساعدات توزيع استئناف . 
 السفارة موقف يوضح أنقرة في الفمسطيني السفير.. العمل مجموعة مع هاتفي باتصال 

 .االعتصام من
 الشيح خان مخيم إلى االنترنت وخدمة والخموية األرضية االتصاالت شبكة عودة . 
 بحمص العائدين مخيم أبناء من فمسطيني الجئ اعتقال. 
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 : ضحايا

 في التعذيب تحت قضى اليرموك، مخيم أبناء من( عاماً  44" )زعطوط سميمان عبد اهلل عبد"
 . عام من أكثر دام اعتقال بعد وذلك السوري، النظام سجون

 مدخل عمى ناسفة عبوة انفجار جراء بحماة العائدين مخيم أبناء من ضحايا ثالث قضى كما
 ".ريحاوي لؤي" ،"سخنيني سميم سامح" ،"إبراىيم مصطفى حسين:" ىم حماه ريف في مورك مدينة
 التابع الفمسطيني القدس لواء عناصر وأحد اليرموك مخيم سكان من" كيالي لؤي محمد"  أما

 مجموعات بين دارت التي االشتباكات نتيجة بيا أصيب بجراح متأثراً  قضى فقد النظامي، لمجيش
 . جوبر منطقة في النظامي والجيش الفمسطيني القدس ولواء جية من الحر الجيش

 
 
 
 
 
 
 

 الميدانية التطورات
 إلى الغذائية المساعدات إدخال( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة استأنفت
 تم التي الكميات محدودية من اليرموك أىالي يشتكي ذلك إلى ، أيام ستة دام توقف بعد المخيم

 عمى القائمين ومزاجية" الواسطات" بأن المخيم سكان أحد إفادة وبحسب توزيعيا، وآلية إدخاليا،
 . التوزيع وكيفية بآلية تتحكم كانت التي ىي العمل
 منو والدخول الخروج لسكانو والسماح المخيم عن الحصار فك"  أن محمد أم المسنة اعتبرت فيما
ليو  الحصار نتيجة يموتون الذين األشخاص عدد من ويقمل معاناتيم ينيي الغذائية المواد وشراء وا 

 ." الطبية والعناية األدوية ونقص
 أكبر من يعتبر كم، 10 تقريبا دمشق مدينة مركز عن يبعد الذي اليرموك مخيم أن يشار

/ تموز10 منذ جزئياً  حصاراً  عميو السوري النظام فرض وقد سورية، داخل الفمسطينية المخيمات
 التامة السيطرة قبل الشمالي، المدخل باستثناء مداخمو جميع بإغالق فقام ،2012 يوليو

 بفرض( العامة – القيادة) الشعبية والجبية النظامي الجيش فقام عميو، الحر الجيش لمجموعات
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 والدقيق الغذائية المواد إدخال بموجبو منعوا ،2013 يوليو تموز 14 منذ عميو كامل حصار
ليو منو سكانو وخروج دخول منع كما. والمحروقات الطبية والمواد  . وا 
 القذائف وسقوط القصف استمرار بسبب والخوف اليمع من حالة درعا مخيم سكان عاش بينما
 والذين المخيم وشوارع حارات عمى المطمة المباني أسطح عمى القناصة وانتشار المخيم، عمى

 عدم من يشتكون كما. أبنائيم من العديد ارتقاء إلى أدى ما متحرك ىو ما كل بقنص يقومون
 كافة انقطاع واستمرار الطبي والكادر األدوية في شديد ونقص والطحين الغذائية المواد توفر

 .طويمة زمنية لفترات عنيم واتصاالت وكيرباء ماء من الخدمات
 مخيمي في الميدان أرض عمى أحداث من يجري ما يمف الغموض يزال ال أخرى جية ومن

 . عمييما النظامي الجيش سيطرة بعد خاصة والحسينية السبينة
 االتصاالت شبكة عودة مع ذلك تزامن النسبي، اليدوء من حالة شيد فقد الشيح خان مخيم أما

 . المخيم إلى G3وال ADSL االنترنت وخدمة والخموية األرضية
 

 : معتقمون
 في منزلو أمام من 2014/4/22 يوم بحمص، العائدين مخيم أبناء من" درباس طو" اعتقال
 أىالي من ، العمر من الرابع العقد في أنو يشار السياسي، األمن عناصر قبل من القدس شارع
 .فمسطين في الطيرة قرية
 

 : إفراج
 .  2014/4/22 يوم بحمص العائدين مخيم سكان من" حجازي وحيد" عن اإلفراج

 
 : تركيا
 الفمسطينيين الالجئين من عدد نظمو اعتصاماً  بفض اليوم، عصر التركية، الشرطة قامت

 والحصول المعيشية أوضاعيم بتحسين لممطالبة وذلك أنقرة، في الفمسطينية السفارة أمام السوريين
 . لتركيا الدخول تأشيرة مع فمسطيني سفر جواز عمى

 أنيا كما المعتصمين، من عدد باعتقال قامت التركية الشرطة بأن المعتصمين أحد إفادة وبحسب
 .اعتصاميم في استمروا ما إذا السورية األراضي إلى تعيدىم بأن ىددتيم

 الذي" معروف نبيل"تركيا في الفمسطيني السفير مع المعتصمين من عدد اجتمع ذلك غضون في
 المعتصمين، مطالب طبيعة عمى وأطمعيم الفمسطينية التحرير منظمة رئاسة مع باالتصال قام
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 السفير يقوم أن عمى تركيا في لالجئين أورفا بمخيم بقائيم عمى المنظمة رئاسة أصرت حيث
 .المعتصمين أحد شيادة بحسب وذلك المعيشية، ظروفيم وتحسين مخيميم بزيارة الفمسطيني
 وقوفلم" معروف نبيل" أنقرة في الفمسطيني بالسفير ىاتفياً  اتصاالً  العمل مجموعة أجرت وبدورىا
 تثبت التي الوثائق منحيم وعدم بجدية، معيم التعامل عدم حول المعتصمون أورده ما حقيقة عمى

 في السابق لجوئيم مكان في المأساوية األوضاع نتيجة تركيا إلى لمجوء اضطرارىم بعد ىويتيم
 . سوريا
 الدول إلى وتيجيرىم ليم وعمل سكن بتأمين يطالبون المعتصمين أن" معروف نبيل" أكد حيث

 ىي بل ، اختصاصيا من وليست الفمسطينية السفارة عمل إطار خارج المطالب وىذه األوربية،
 . التركية الحكومة ميام من

نما اإلمكانيات تمك لدييا ليس السفارة بأن" وأردف  الوسيط بدور القيام ىو فعمو تستطيع ما جل وا 
 ." لخدمتيم التركية الدولة مع عالقاتنا وتسخير
 من كافة بمنح قامت السفارة إن:"الفمسطيني السفير قال سفر وثائق المعتصمين منح عدم وحول
ن السمطة، جواز عمى الحصول بطمب السوريين الفمسطينيين الالجئين من تقدم  لم المعتصمين وا 

 طالبوا حال في الجواز لمنحيم استعداد عمى ونحن السمطة، جواز عمى لمحصول بطمب يتقدموا
 .بذلك

 


