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واإلمارات تقرر ترحيل الجئين  ..قصف واشتباكات وحرائق في اليرموك"
 "فلسطينيين قسرًا إلى سورية

 
 

  الجئ فلسطيني من أبناء مخيم خان الشيح يقضي تحت التعذيب 

  أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال منذ قرابة ( 01)األمن السوري يواصل اعتقال

 العامين

  أعوام على اعتقاله في السجون  7مناشدات إلطالق سراح فلسطيني بعد مرور

 السورية

 مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناة سكانه االقتصادية 

 قتوزيع مساعدات غذائية على الالجئين الفلسطينيين في ريف دمش 

 السـلطـات المصرية تستمر باحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في سجونها 

  مهاجرون فلسطينيون وسوريون على متن سفينة تجارية قبالة سواحل اليونان
 يطلقون نداء اشتغاثة 
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 حاياض
من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق، تحت التعذيب " أحمد مجبل" قضى الالجئ الفلسطيني

النظام السوري، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في في سجون 
ضحية وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من ( 683)المعتقالت السورية إلى 

 .أجل فلسطينيي سورية
  

 آخر التطورات
قذائف الهاون تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق للقصف وسقوط عدد من 

على مناطق متفرقة منه، مما أدى إلى اندالع حرائق في بعض األبنية المطلة على شارع 
 .اليرموك الرئيسي اقتصرت أضرارها على الماديات

إلى ذلك دارت أول أمس اشتباكات ليلية عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية 
وجبهة النصرة من جهة أخرى، على محوري شارع " داعش"وتنظيم الدولة  ،المواليه له من جهة

 .شارع الثالثين وفي محيط ثانوية اليرموك للبناتو  اليرموك
ومن الجانب المعيشي ال يزال من تبقى من سكان اليرموك يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية 

طاع المياه عن بسبب عدم توفر المواد الغذائية ونقص األدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار انق
يومًا على ( 152)يومًا، والكهرباء منذ أكثر من ( 142)جميع منازل وحارات المخيم منذ حوالي 

 .التوالي
في غضون ذلك يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم 

افة إلى غالء إيجارات االقتصادية حيث يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إض
المنازل ويشار أن المخيم يستقبل العشرات من عائالت المخيمات األخرى التي عانت من 

 .القصف والحصار
 

 اإلمارات
علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن السلطات اإلماراتية قررت ترحيل الالجئين 

سنوات بشكل قسري إلى ( 8" )منتصر السهلي"وابنه  عامًا،( 42" )وائل السهلي"الفلسطينيين 
سورية، وذلك بحجة دخولهما إلى أراضيها بتأشيرة سفر غير نظامية، وفي رسالة صوتية بثتها 

أنه غادر األردن يوم " وائل السهلي"أكد ( الفيس بوك)أحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي 
بنه عبر مطار دبي إلى ليبيا لركوب قوارب ابريل المنصرم، وكانت وجهته هو وا –نيسان / 63
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الموت من أجل الهجرة إلى الدول األوروبية للبحث عن األمن واآلمان والحياة الكريمة، وعند 
وصول وائل وابنه إلى السودان تم إعادتهم مرتين متتاليتين من مطار الخرطوم الى مطار دبي، 

إال أن تلك الدول رفضت استقباله هو  ،الذي تواصل مع عدد من الدول من أجل استقباله فيها
وابنه، األمر الذي جعل إدارة مطار دبي تفكر بطريقة لترحيلهما إلى سورية، وذلك بعد مضي 

 .عشرة أيام من معاناتهما في مطار دبي
عبر مجموعة العمل كافة منظمات حقوق اإلنسان " وائل السهلي"وبناًء عليه ناشد الالجئ 
التدخل من أجل حل أزمته وعدم ترحيلهما إلى سورية األمر الذي قد ومنظمات العمل األهلي 

 .يعرض حياتهما للخطر
وبدورها طالبت المجموعة من السلطات اإلماراتية التعامل معهما كالجئين لهما حقوق يكفلها 

كي تسهل أمورهم  اإلمارات العربية المتحدةالقانون الدولي، كما أنها ناشدت سلطات المطار في 
 .تشردهم من مناطق الحرب في سوريةبعد 

 
 "منتصر السهلي"وابنه " وائل السهلي"

 معتقلون
 -21تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 

 :موه 3-1326
 "عمايريوداد محمود "و" أسيل محمود عمايري"و "هديل محمود عمايري"و "ماهرة محمد عمايري"
" فراس وليد دسوقي"و "ميساء جمال ادريس"و "سهير محمد عمايري"و "رزان محمود عمايري"و

، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز "حال فراس دسوقي"و "حمزة فراس دسوقي"وأطفاله 
 .شارع نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري
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 المعتقلة لدى األمن السوري عمايريعائلة 

ومجموعة من الناشطين " محمد محمود مشارقة"قل الفلسطيني إلى ذلك ناشدت عائلة المعت
الهيئات والمؤسسات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على اإلفراج عن المعتقل محمد 

ي سجون النظام تقاله فعلى اع( أعوام 1)وذلك بعد مرور أكثر من  ،مشارقة من السجون السورية
في سجون اإلحتالل الصهيوني، فبعد أن ( عاماً  22)وكان مشارقة قد أمضى  "بال تهمة"السوري 

أفرج عنه من سجون اإلحتالل لجأ إلى سورية فاعتقل فيها، ولم يتم اإلفراج عنه بسبب عدم وجود 
 .دولة يلجأ إليها

 
 لجان عمل أهلي

الفلسطيني بالتعاون مع هيئة اإلغاثة العالمية مساعدات  وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب
مخيم خان و  غذائية على الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان الشيح وصحنايا وخربة الشياب،

 .دنون بريف دمشق
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 مصر
تستمر السلطات المصرية باحتجاز عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين وذلك بالرغم من 

وجهتها النيابة العامة لهم من دخول البالد بطريقة غير شرعية إلى الجئين  تحويل التهمة التي
وذلك بعد أن احتجزتهم  ،الجئًا فلسطينيًا معتقلين لدى السلطات المصرية،" 53"حرب، فال يزال 

، حيث وقعوا 15/2/1325أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 
صب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ المصرية، ضحية لعملية ن

والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن المصري كان قد أفرج عن جميع 
فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع البلدان " 53"المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال 

هم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم في المحيطة في سورية استقبال
 .السجن

 
 قوارب الموت

اإليطالي التدخل و  ناشد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين الصليب األحمر الدولي
-وذلك بعد اضرابهم على متن سفينة تجارية  ،من أجل تأمين طريق لهم عبر البحر إلى ايطاليا

رفضًا لمحاوالت البوليس اليوناني انزالهم بالقوة في  -كانت قد أنقذتهم وتوجهت بهم إلى اليونان 
 .اليونان

اليونانية التوجه الى ميناء و  كما طالب المهاجرون وكاالت األنباء العربية والعالمية الدولية
 كاالماتا اليوناني لنقل معاناتهم واضرابهم على متن السفينة التجارية للضغط 

 .على الصليب األحمر اليوناني واإليطالي لتنسيق نقلم إلى إيطاليا

 
وكان القارب الذي يقل المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والذي انطلق من تركيا نحو إيطاليا قد 

وقد حاول البوليس اليوناني الصعود  ،من الوقود، فانقذتهم سفينة تجارية متوجهة لليونان نفذ
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للسفينة إلجبار المهاجرين على النزول إال أن طاقم السفينة رفض ذلك دون وجود الصليب 
 .األحمر

ن وتعتبر اليونان إحدى الدول التي يخشى أن يصلها المهاجرون غير الشرعيين بينما تعرف اليونا
وذلك بسبب األوضاع المعيشية الصعبة التي تمر على المهاجر إذا ما  ،بينهم بمقبرة المهاجرين

إضافة إلى عداء  ،وصلها بين االحتجاز في السجون ورفض الحكومة منحهم وثائق الهجرة
 .وانتهاكات الشرطة ألبسط حقوق المهاجرين داخل السجون ،النازيين الجدد لهم

 
 5102/ مايو ــ أيار / 9ن في سورية احصاءات وأرقام حتى الالجئون الفلسطينيو

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 540)يومًا، والماء لـ ( 320)الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع ( 180)لليوم 

 .ضحية( 033)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 016183)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (81) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 16111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و
 .1325لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 215)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 242)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 342)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار ( 288)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


