
 

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

 

 

 
 

 
 

يومًا  11عائلة فلسطينية سورية محتجزة في مطار أتاتورك التركي منذ "
 "تطلق نداء مناشدة لإلفراج عنها

      

 
 

  قضاء الجئين من أبناء مخيم النيرب وإصابة آخر جراء سقوط قذيفة على منطقة
  البيضا بحلبالعين 

  زاكية وتحذيرات من عبوره -جيش النظام السوري يستهدف طريق خان الشيح 

  تدهور الوضع اإلنساني للعائالت الفلسطينية في قدسيا بريف دمشق جراء الحصار
 المفروض عليها

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ أكثر من عامين ونصف  

 73 قودة داخل األراضي السورية وخارجها منذ بداية األحداث فيهاالجئة فلسطينية مف 
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 ضحايا
أدى سقوط قذيفة على منطقة العين البيضا في حلب 

حسين " إلى قضاء كل من الالجئين الفلسطينيين
من ( عاما   44" )ياسر قاسم"و ،(عاما   92) "ميعاري 

أبناء مخيم النيرب، متأثرين بجراحهما، فيما أصيب 
بجروح خطيرة حيث تم نقله إلى " خالد أبو هاشم" الالجئ

مطار كويرس لتلقي العالج ريثما يتم نقله إلى المشفى 
العسكري في مدينة حلب، ُيذكر أن الالجئين هم عمال 

 .صيانة في مضخة عين البيضا للمياه
 

 آخر التطورات
أن عائلة فلسطينية سورية ” انتهاكات ضد الالجئين الفلسطينيين حول العالم“قال فريق رصد 

يوما ، وأضاف المركز أن عائلة  11أفراد محتجزة في مطار أتاتورك التركي منذ  4مكونة من 
جئين التابعة تناشد سفارة السلطة الفلسطينية في تركيا وحركة حماس والهيئة العامة لال" خطاب"

للحكومة السورية المؤقتة وجميع أحرار وشرفاء العالم، للتدخل والتوسط من أجل اإلفراج عنها بعد 
العائلة في المطار، والسماح لهم بحرية التحرك والتنقل أسوة بكل الالجئين الهاربين من  احتجاز

 .الصراع في سورية

 
اسطنبول التركية قادمين من البرازيل التي  وقالت العائلة أنها وصلت مطار أتاتورك في مدينة

بأننا "أضافت العائلة و  كانت الوجهة السابقة في محاولة للبحث عن حياة كريمة واستقرار وأمان،
فوجئنا داخل المطار التركي بتوقيفنا من قبل الشرطة واحتجازنا داخل إحدى الغرف تحت ظروف 

 .األراضي السوريةمعاملة سيئة مع تهديدات متكررة بترحيلنا إلى 
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، وقع ضحية الحجز واالعتقال في مطار "باسل عزام"يشار إلى أن الالجئ الفلسطيني السوري 
أتاتورك بمدينة اسطنبول وذلك بحجة عدم حصوله على تأشيرة الدخول التي تفرضها الحكومة 

 .التركية على الالجئين الفلسطينيين السوريين بما فيهم الفارين من الحرب
الي األربعة شهور من االحتجاز في المطار، وسط مخاوف من إعادة ترحيله إلى سورية وبعد حو 

البدء بإضراب " عزام"، أعلن "عزام"أو لبنان األمر الذي يشكل تهديدا  مباشرا  على حياة الالجئ 
مطالبة  بالسماح له بالدخول إلى تركيا، و  مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا  على احتجازه،

 .ه وفق القوانين واألعراف الدولية فيما يتعلق بالجئي الحروبومعاملت
وباإلنتقال إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق حذر ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح 

فيس بوك أبناء المخيم، من خطورة عبور طريق خان الشيح -عبر صفحات التواصل اإلجتماعي 
الثقيلة من مواقع الجيش النظامي، علما  أن العديد من  زاكية، وذلك بسبب استهدافه باألسلحة -

 .أبناء المخيم قضوا أثناء مرورهم خالله
خان الشيح الطريق الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته  - ويعتبر طريق زاكية

الضرورية، علما  أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
اكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دوما  الستهداف الجيش السوري، وقد سقط العديد ز 

 ".طريق الموت"من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

 
وبدوره قال مراسل مجموعة العمل أن مئات العائالت الفلسطينية السورية النازحة إلى منطقة 

، تعاني مأساة حقيقية جراء حصار الجيش النظامي، الذي انعكس سلبا  عليهم وعلى قدسيا
أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويعتبر انقطاع كامل الخبز عن البلدة أبرز ما تعانيه العائالت، 

 .إلى جانب ارتفاع أسعار المواد
ن وجدت تكو  ن بأسعار مرتفعة، كما يشكو األهالي من عدم توفر مواد التدفئة في المدينة، وا 

إن قدسيا تعاني من أزمة غذائية "إضافة إلى فقدان شبه تام للعديد من األدوية، وقال ناشطون 
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كبيرة إثر منع دخول المواد األساسية السيما الطحين، األمر الذي أدى الرتفاع كبير في 
، "صحي هناكاألسعار، كما تكدست أكوام القمامة في شوارع البلدة ما ينذر بتدهور الوضع ال

 .على حد تعبيرهم
وفي سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال العديد من العائالت الفلسطينية وتتكتم 

حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال " مولود خالد العبد هللا"على مصيرهم، منهم عائلة 
رع نسرين الواقع في حي من حاجز النظام في شا 9112-2-92جميع أفراد العائلة بتاريخ 

 ،"مريض بالقلب" عام 22" مولود خالد العبد هللا"األب : التضامن المجاور لمخيم اليرموك وهم
انعام مولود " ،عام 44 "إلهام مولود العبد هللا"، "مريضة بالسكري " عام 56 "األحمد ذيبة"األم 

 .أعوام ابن ياسمين 5 "عبادة عبد هللا"عام، و 22 "ياسمين مولود العبد هللا" ،عام 22 "العبد هللا
ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن محتجزون لدى أحد 
عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية 

 .العائالتالسورية في دمشق، فيما لم يعرف إلى اآلن مصير هذه 

 
 22إلى ذلك كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

الجئة فلسطينية فقدت داخل األراضي السورية وخارجها منذ بداية األحداث فيها، ففي دمشق 
 نساء في محافظة طرطوس، 6ريف دمشق، وفقدن في  4و الجئة فلسطينية، 99وحدها فقدت 

مرأة في ليبياالجئتان و   .في حلب، وآخرى في حمص، والجئتان في مصر، وا 
ضحية من النساء الفلسطينيات ( 444)الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل كانت قد وثقت سقوط 

 .9115مارس  –آذار / 4ولغاية يوم  9111منذ بداية المواجهات بسورية في آذار مارس 
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 6112/ آذار ــ مارس  /9/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 (16611 )الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن. 
 (495611 )الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان. 
 (5111 ) لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .9116يوليو 
  أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى ( 21.9)أكثر من- 

 .9116كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

( 642)يوما ، والماء لـ ( 1151)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 224)لليوم 
 .ضحية( 145)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينةمخيم
 .يوم على التوالي( 464)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1142)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 بانيهمن م%( 21)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 214)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيا  مع : 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 


