
 

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

 

 

 
 

 
 

 "تركيا تعتقل فلسطينيين سوريين أثناء محاولتهما دخول أراضيها"

 

 
 

ً برصاص "داعش" في  –أحد عناصر )هيئة تحرير الشام  • النصرة سابقاً( يقضي قنصا

 مخيم اليرموك 

 – 6 – 3درويش" أحد أبناء مخيم العائدين حمص منذ النظام يواصل اعتقال "ماهر  •

2015 

 أزمة المواصالت هاجساً بات يؤرق سكان مخيم خان دنون •
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 ضحايا

النصرة سابقًا( في مخيم  –قضى "محمد أحمد الحريري" أحد مقاتلي تنظيم )هيئة تحرير الشام 
 .الفلسطينيين بدمشق اليرموك برصاص قناص تابع لتنظيم "داعش" في مخيم اليرموك لالجئين

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك بمساندة ودعم من "جبهة النصرة" التي 
 .2015قدمت له الدعم في معاركه ضد فصائل المعارضة السورية المسلحة مطلع إبريل 

 

 آخر التطورات

خليل و" عامًا( 22) "طالبمحمد محمود أبو " اعتقلت الجندرما التركية الفلسطينيين السوريين
وقامت  ،عامًا(، أثناء محاولتهما دخول األراضي التركية بطريقة غير نظامية 25) "خالد شعبان

 بسجنهما في سجن األجانب بالقرب من الحدود السورية التركية.

الفصائل الفلسطينية و  من جانبهما أطلق أبو طالب والشعبان نداًء، ناشدوا خالله منظمة التحرير
السفارة الفلسطينية في أنقرة، للضغط على الحكومة التركية للعمل من أجل اطالق سراحهما، و 

 .وعدم اعادتهما إلى األراضي السورية لما ُيشكل ذلك خطرًا كبيرًا على حياتهما
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عامًا( من أبناء  16وفي موضوع مختلف، فقد الطفل الفلسطيني السوري "موسى سامر عمايري" )
أيام، أثناء خروجه من منزله الكائن منطقة دف الشوك يوم األربعاء  8منذ حوالي مخيم اليرموك 

أيار من الشهر الجاري إلى مكان عمله في مطعم المحبة والسالم في منطقة الزاهرة  – 3
 بدمشق، فيما لم ترد أنباء أو معلومات عن مصيره حتى لحظة تحرير التقرير.

 
السوري باعتقال الالجئ الفلسطيني "ماهر درويش" أبو أحمد وعلى صعيد آخر، يستمر النظام 

إلمتناعه عن اإللتحاق في صفوف قوات الجيش  2015 – 6 – 3منذ  ،أحد أبناء مخيم العائدين
علمًا أنه أحد عناصر  ،واألمن السوري في جبهات القتال ضد مجموعات المعارضة المسلحة

من أهالي مدينة صفد  ،هاية العقد الثالث من العمروهو في ن ،المجموعات الموالية لألمن السوري 
 في فلسطين.

معتقاًل في السجون السورية من أبناء مخيم العائدين  187يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
فيما بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء  ،في حمص

 ال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة.معتقاًل اليز  1602أحداث الحرب 

وفي سياق مختلف، تشكل أزمة المواصالت هاجسًا يؤرق سكان مخيم خان دنون بريف دمشق، 
حيث أضحوا يبحثون عن حل لتلك األزمة التي بدأت مع اندالع أحداث الحرب في سورية عام 

يم الذي يقع على فاألزمة من وجهة نظرهم لم تعد في تأمين وسائط النقل من وإلى المخ ،2011
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كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق، فبات التنقل من مخيم خان دنون والعودة  23مسافة 
إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكانه، بل في المنغصات األخرى كاستغالل 

ير سائقي الحافالت الذين يقومون برفع أجرة النقل بحسب مزاجهم، كما أنهم يفرضون خط س
الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم، فأغلب الحافالت تصل فقط إلى بلدة الكسوة، وعندها يضطر 
األهالي الى أخذ وسيلتين أو أكثر للوصول إلى مكان عملهم ما يشكل عبئا ماديًا يكاد يصل إلى 

 ربع الراتب أو أكثر ووقتًا طوياًل.

قت سابق الكثير من الشكاوي التي من جانبهم يرى سكان مخيم خان دنون الذين قدموا في و 
طالبوا فيها كافة الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية والحكومية، إيجاد حل سريع لهذه المشكلة 
التي تنعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، كما تمنع الطالب والموظفين من 

ريو محكم يهدف إلى إبقاء األزمة الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم، أن هناك سينا
على حالها، منوهين إلى أن ذلك يبدو جليًا فى الصمت المطبق والمتعمد من قبل الجهات 

 .المعنية التي لم تعد قادرة على انهاء مهزلة النقل في مخيم خان دنون 

 

 2017مايو  –أيار  9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

سطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفل3489) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1602) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 لي.( على التوا1391يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1122انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.973)

( يومًا، 1466ذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم من •
 ( يوم.200والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 الف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آ8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


