
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استشهاد أحد أبناء مخيم اليرموك في غزة •

 النظام يعتقل فلسطيني على الحدود السورية اللبنانية •

 الجئين بعد غرق قاربهم في بحر إيجة 10فقدان  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

 "مشاهدة معتقل فلسطيني في سجن السومرية التابع للمخابرات الجوية بدمشق"

    2202  العدد
14-11-2018 



 

 ضحايا

عامًا جّراء استهداف طيران االحتالل  27استشهد الالجئ الفلسطيني "محمد زكريا التتري " 
العائدين إلى  الصهيوني مناطق متفّرقة من قطاع غزة، علمًا أن التتري من أبناء مخيم اليرموك

 فلسطين قطاع غزة نتيجة اندالع الصراع في سورية.

( الجئ فلسطيني عادوا إلى قطاع غزة بسبب الحرب التي اندلعت في 1000يشار أن حوالي )
 .2011سورية عام 

 
 آخر التطورات

أكد أحد المعتقلين المفرج عنهم من السومرية التابع للمخابرات الجوية بدمشق التابع للنظام 
في السجن،  1986السوري مشاهدته وجود الالجئ الفلسطيني "محمد محمود محمد" مواليد عام 

 وهو من سكان مشروع دمر بدمشق. 2013علمًا أن النظام السوري اعتقل المحمد عام 

 



 

تتحفظ مجموعة  -اعتقلت قوات األمن السوري على الحدود السورية اللبنانية الجئ فلسطينيي 
أثناء عودته من لبنان إلى سورية دون معرفة أسباب االعتقال، علمًا أن  - العمل عن ذكر أسمه

 المعتقل من أبناء مخيم اليرموك وهو في العقد الثالث من العمر.

هذا وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد 
( الجئًا، فيما بلغ عدد الالجئين 1700المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو )

 ( شخصًا.553الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية )

الجئين جراء غرق القارب الذي كان  10في سياق مختلف أعلن خفر السواحل التركية عن فقدان 
تهم التوجه إلى نوفمبر، في بحر إيجة، أثناء محاول - تشرين الثاني 12يقلهم، صباح يوم االثنين 

 جزر يونانية، بطريقة غير نظاميه.

وأشار خفر السواحل التركي، أن الجئين ممن تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ سباحة ابلغوا خفر 
الجئًا، مما دفعهم على الفور لتسيير ثالثة  12السواحل بحادثة غرق القارب الذي كان يقل 

 قوارب وطائرة للبحث عن المفقودين. 

 
لمعلومات الواردة، فإن ِفَرق خفر السواحل التركية واليونانية توّجهت إلى مكان الحادث ووفقا ل

وباشرت عمليات البحث واإلنقاذ، بعد تلقيها بالغا بغرق قارب الجئين، بالقرب من سواحل جزيرة 
"متيليني" اليونانية، بعد انطالقه من سواحل منطقة ديكلي الواقعة في مدينة أزمير غرب تركيا 

 والمطلة على بحر إيجة.



 

يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين في تركيا ولبنان ومصر ينتظرون الفرصة 
المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول 

 الجوار السوري عبر جميع الطرق وأهمها عن طريق البحر.

وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين وفي لبنان قامت 
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة  $( 100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40من سورية، وبدل طعام )

( 31من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي )إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون 
، يعانون من أوضاع 2016ألف، بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف 
 الحياة في لبنان.


