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مجموعة العمل تطلع السفير الفلسطيني في تركيا على معاناة فلسطينيي "
سورية، والسفير يؤكد طرح معاناتهم كأولوية في لقائه مع الرئيس 

 "التركي

 
 

  يقضون في اشتباكات مخيم القيادة العامة  -ستة عناصر من الجبهة الشعبية
 .اليرموك

 قصف واشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك بدمشق. 

  في مخيم اليرموك" ياسر عرفات"داعش تطمس وجه. 

 قصف مدفعي واشتباكات في محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 دعوة إلى وقفة احتجاجية في برلين إليقاف عمليات الترحيل. 
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 ضحايا
القيادة العامة عن قضاء ستة من عناصرها، إثر  –الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت الجبهة 

مفيد السالم، ماهر أبو زرد، : اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس في مخيم اليرموك، والضحايا هم
 .حسين تميم، نضال حجو، محمد ريان، زهير قدورة

النظامي مجموعات الجبهة الجدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين الجيش 
 .القيادة العامة من جهة، وعناصر داعش وجبهة النصرة من جهة أخرى –الشعبية 

 
 تركيا

فايد مصطفى قامت مجموعة العمل من أجل .في لقاء مع سعادة السفير الفلسطيني في أنقرة د
أوضاع مصطفى على .فلسطينيي سورية ممثلة بمنسقها األستاذ أحمد حسين باطالع السفير د

الالجئين الفلسطينيين في سورية وأحوال المخيمات الفلسطينية وما آلت إليه خالل الحرب من 
دمار للمنازل والبنى التحتية واستهداف لإلنسان الفلسطيني، حيث نتج عنه تشريد أعداد كبيرة من 

 .الالجئين داخل سورية، وتهجير عدد كبير إلى دول أخرى وفي مقدمتها تركيا
السياق طالبت مجموعة العمل السفارة الفلسطينية بالعمل على تحسين أوضاع وفي هذا 

فلسطينيي سورية المهجرين إلى تركيا، وذلك عبر تسهيل اإلجراءات وتوفير بدائل قانونية لهم 
خاصة وأن معظمهم اضطر إلى دخول البالد بطريقة غير شرعية هربًا من الحرب في سورية، 

أتي منح جواز سفر السلطة الفلسطينية والسعي لتأمين تسويات لدى وعلى رأس هذه التسهيالت ي
 .الحكومة التركية للمخالفين لشروط اإلقامة
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من جانبه أكد سعادة السفير أنه تم طرح الموضوع كأولوية في لقاءه مع الرئيس التركي رجب 
التركي، ووعد ببذل طيب أردوغان خالل تقديم أوراق اعتماده حديثًا، وكذلك مع وزير الخارجية 

 .المزيد من الجهود مستقبالً 
آالف فلسطيني سوري كانوا قد فروا إلى األراضي التركية ( 5)إلى ( 3)الجدير بالذكر أن ما بين 

 .هربًا من الحرب الدائرة في سورية

 
 لقاء منسق مجموعة العمل مع السفير الفلسطيني في أنقرة

 آخر التطورات
لالجئين الفلسطينيين بدمشق، مساء اليوم، لقصف بقذائف الهاون التي تعرض مخيم اليرموك 

 .استهدفت مناطق متفرقة منه متسببًة بوقوع أضرار مادية
ترافق ذلك مع اندالع اشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم داعش من جهة، وبين الجيش النظامي 

 .ومجموعات الفصائل الموالية له من جهة أخرى
القيادة العامة يفرضان حصارًا  –ن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية الجدير بالذكر أ

فلسطينًا قضوا بسبب نقص ( 722)يومًا راح ضحيته ( 247)مشددًا على مخيم اليرموك منذ 
 .التغذية والرعاية الطبية

داعش بطمس صور الرئيس  –وفي موضوع مختلف قامت مجموعة من عناصر تنظيم الدولة 
في مخيم اليرموك باللون األسود معتبرة تلك الصور بأنها تدعو إلى " ياسر عرفات"ي الفلسطين

 .الكفر
كما أن  ،ووفقًا لألهالي فإن تنظيم الدولة يعتبر صور القيادات الفلسطينية بأنها صور تدعو للكفر

 .التنظيم يمنع رفع أعالم فلسطين معتبرًا إياها بأنها تمثل رايات غير إسالمية
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بالذكر أن العديد من ناشطي المخيم من إعالميين وا غاثيين اضطروا إلى مغادرته خوفًا الجدير 
نيسان  –على حياتهم بعد تهديدات بالقتل تلقوها من تنظيم الدولة الذي اقتحم المخيم مطلع إبريل 

 .الماضي بدعم وتسهيالت من جبهة النصرة التي كانت متواجدة في المخيم

 
 في مخيم اليرموك" ياسر عرفات"الفلسطيني طمس صور الرئيس 

أما في ريف دمشق فقد تعرض محيط مخيم خان الشيح فجر أمس لقصف مدفعي من موقع 
الجيش السوري في تلة الكابوسية مصحوب برمايات رشاشة بسالح الشيلكا والتي دخلت بعض 

بين الجيش النظامي كما دارت اشتباكات عنيفة على محور أوتوستراد السالم  ،طلقاتها للمخيم
 .ومجموعات المعارضة المسلحة

يأتي ذلك في ظل استمرار انقطاع جميع الطرق الواصلة بين مخيم خان الشيح وبين المناطق 
مع  ،والذي يعتبر الشريان الوحيد ألبناء المخيم( خان الشيح -زاكية )المجاورة باستثناء طريق 

 .السوري والذي خلف ضحايا من المدنيينالعلم أنه يتعرض بشكل مستمر الستهداف الجيش 
يذكر أن موقع تلة الكابوسية يشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر الذي 

ما  ،حيث القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ،أصابهم من ذلك الموقع العسكري
ضحية من ( 734)ة العمل أسماء أدى إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى ووثقت مجموع

 .الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح قضى أكثرهم بقصف الطائرات والمدفعية
 

 ألمانيا
دعا مجموعة من الناشطين السوريين والفلسطينيين إلى وقفة احتجاجية في العاصمة األلمانية 

أمام ممثلية المفوضية  ،7175تموز  71يوم الجمعة "  3نعم إلسقاط دبلن "برلين تحت عنوان 
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وذلك إليقاف  ،(Unter den Linden 78, 10117 Berlin)األوروبية في العاصمة برلين 
دة حق الالجئين في تقرير عمليات الترحيل لمن ُأخذت بصمته في دول المرور األوروبي ومسان

 ."مصيرهم
جئ إلى أوروبا هي المعنية على أن أول دولة يدخل عن طريقها الال 3و تنص اتفاقية دبلن 

بدراسة طلب لجوئه، ويتعرض الالجئون السوريون والفلسطينيون الذين هربوا من ويالت الحرب 
إيطاليا وبلغاريا وهنغاريا وبولندا للسجن وللعنف من قبل السلطات " في سوريا خالل عبورهم لـ

انيا يقابل طلب لجوئهم وعند وصولهم دول اللجوء األوربي وألم ،إلرغامهم على ترك بصماتهم
 .بالرفض والترحيل إال بعض الحاالت

ويطالب المحتجون باالعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم واختيار البلد الذي يريدون السفر إليه 
لغاء القرارات التي تعيد او  وتقديم طلب اللجوء واالستقرار فيه  .لالجئين إلى دول المرور األوروبيا 

ون والسوريون في مدينة دورتموند األلمانية قد قاموا باحتجاجات سابقة وكان الالجئون الفلسطيني
من جانبه قال رئيس  ،ودخلوا في اعتصام مفتوح لتحقيق مطالبهم وتسريع إجراءاتهم وعدم ترحيلهم

ال نستطيع تحقيق المطالب، ألنه لدينا نقص في "دائرة الهجرة في دورتموند للمحتجين بأنه 
ك لم يالقي ترحيبًا بين المحتجين فقرروا االستمرار في االعتصام حتى إال أن ذل" الموظفين 

 .تحقيق مطالبهم
ويرى ناشطون أن االعتصامات واالحتجاجات سجلت نجاحًا في بعض الحاالت وتلقى يوميًا 

علمًا أن العديد من ،صدى إعالمي وشعبي في ألمانيا، وتنتشر بقعتها بين الواليات األلمانية
 .األلمانية تساند تحركات الالجئين وتدعوا إلى تحقيق مطالبهمالمؤسسات 

 
 من الوقفة اإلحتجاجية في برلين
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 5102/ يوليو  -تموز  9الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 02..71) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  01 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111.)الجئًا في لبنان، ( 57311)األردن و
 .7175لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( .3)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 317)يومًا، والماء لـ ( 077)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 247)يوم لل
 .ضحية( 722)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 73.)

نظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش ال: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 14.)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( .01)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 444)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


