
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنصر من حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام يقضي جنوب دمشق •

 الفلسطينيون في معرة النعمان يتضامنون مع النازحين في مخيم دير بلوط •

 كشافة "سنابل المستقبل" تنظم معرضاً لألشغال اليدوية شمال سورية •

 مهاجراً بينهم أطفال إثر انقالب شاحنة غرب تركيا 22قضاء  •

 "أيام 7تركيا تحتجز الجئة فلسطينية سورية منذ "

    2172  عددال
15-10-2018 



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "محمد فايز المرعي" من عناصر حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام 
"الحجر األسود" المجاور لمخيم  السوري، بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في حي  

 اليرموك جنوب دمشق.

وكانت مجموعة العمل قد أكدت في تقاريرها أنها وثقت قضاء المئات من الالجئين الفلسطينيين 
 بسبب مشاركتهم القتال مع النظام السوري ضد مجموعات المعارضة وتنظيم داعش والنصرة.

 
 آخر التطورات

لثامن على التوالي الالجئة الفلسطينية "زكية مصطفى عامر" من تحتجز السلطات التركية لليوم ا
أبناء مخيم حندرات، في السجن المركزي بمدينة أنطاكيا جنوب تركيا، بتهمة محاولتها اجتياز 

 الحدود السورية بطريق غير نظامي.

 



 

ها وأكد مراسل مجموعة العمل في تركيا أن السلطات التركية منعت مؤسسات فلسطينية من زيارت
 في السجن بحجة أنه ال يوجد صلة قرابة بها.

هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل 
قانوني، حيث تستمر سفاراتها بمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم 

 قة غير نظامية.لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية بطري

في غضون ذلك، نظم النازحون الفلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك في معرة النعمان جنوبي 
إدلب في سورية، وقفة تضامنية مع أهلهم النازحين في مخيم دير بلوط بريف عفرين لتردي 

 أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم.

ث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ومنظمة التحرير وطالب المعتصمون وكالة غو 
 الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية.

وحملوا شعارات دعوا من خاللها الحكومة التركية ورئيسها إلى التخفيف من معاناة النازحين في 
 خرى، حيث تفتقد إلدنى مقومات الحياة.مخيم دير بلوط ومخيمات النازحين األ

 
ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم 
عدة مرات أوضاعًا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في عدم توفر أدنى 

لة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مقومات الحياة، وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطا
 مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.



 

من جانب آخر، نظمت كشافة "سنابل المستقبل" برعاية "هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية" 
لشمالي، وذلك في ختام نشاطاتها معرضًا فنيًا لألشغال اليدوية في قرية عطاء بريف إدلب ا

 .2018الصيفية لعام 

( طالبة 300وقالت إحدى المشرفات على المجموعة الكشفية، إن نشاطاتها استقطبت أكثر من )
ن أوضاعهن  من النازحين في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، معربة عن تفاؤلها بتحس 

 ومستقبلهن. 

غاثة والتنمية تواصل تقديم مساعداتها لالجئين يشار إلى ان هيئة فلسطينيي سوريا لإل
الفلسطينيين المهجرين من المناطق السورية باتجاه الشمال، فيما يطالب النازحون الفلسطينيون 

 األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم.

مهاجرًا غير نظامي إثر انقالب شاحنة كانت تقل هم في مدينة  22وفي سياق آخر، قضى 
إزمير غرب تركيا، حيث انقلبت الشاحنة من أعلى الشارع إلى قناة مائية ما  مندريس بمحافظة

 أدى إلى تحطم الشاحنة.

ووفقًا لناشطين في قضايا الهجرة، كانت الشاحنة تحمل الالجئين وبينهم أطفال، تسير إلى 
الساحل بغية انطالقهم بقارب مطاطي إلى الجزر اليونانية لطلب اللجوء، ولم تتحدث وسائل 

 اإلعالم حول جنسيات الضحايا.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا 
من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، فيما وثقت مجموعة 

 تهم الوصول للدول األوروبية.( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاول51العمل )


