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أهالي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على الحدود التركية "
 "يناشدون تسليمهم جثامين ذوييهم

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال مع الجيش النظامي شمال سورية. 

 منازل في مخيم العائدين ويعتقل عدداً من النازحين األمن السوري يداهم. 

 سبع إصابات من أهالي مخيم النيرب إثر انقالب حافلتهم في حلب. 

 فلسطينيو سورية في غزة يعتصمون للمطالبة بحقوقهم. 
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 ضحايا
من " تمام مفيد األطرش"قضى الالجئ الفلسطيني 

الجيش مواليد دمشق، وذلك أثناء قتاله إلى جانب 
السوري في مواجهات مع مجموعات المعارضة 
المسلحة بريف الالذقية الشمالي بتاريخ 

51/2/2152. 
 

 آخر التطورات
ناشد أهالي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الجيش التركي الثالثاء الماضي، 

للرضيعة الفلسطينية تسليم جثامين ذوييهم لدفنها وتأمين معيشة كريمة "الجهات المعنية في تركيا 
أن جثث الضحايا ال زالت في المشفى الحكومي بسلوبي "، وقال الناشطون "التي باتت وحيدة

 ."التابعة لمنطقة ماردين جنوب تركيا
وكان أربعة الجئين فلسطينيين قضوا على الحدود التركية خالل محاولتهم دخول األراضي 

، "مرام مروان دمحم"ت منهم الالجئة الفلسطينية ُعرفالتركية عبر منطقة خاضعة لسيطرة كردية، 
فيما أكد ناشطون أن عائلة مكونة من زوج وزوجة وشقيقتها من أبناء مخيم اليرموك من ضمن 

 .الضحايا األربعة فيما نجت ابنتهم الرضيعة

 
يشار إلى أنها ليست المرة األولى الذي يتعرض لها الالجئون من انتهاكات على يد الجيش 

الجيش التركي بإعادة الجئين  -الجندرمة  -التركي، حيث تم توثيق حاالت عديدة قامت بها 
طالق النار عليهم  .وا 
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وعلى صعيد آخر، داهمت دوريات األمن العسكري والسياسي في حمص العديد من منازل مخيم 
ن السوري العائدين في حمص واعتقلت عددًا من النازحين السوريين في المخيم، علمًا أن األم

 .منحهم إذن الموافقة للسكن داخل المخيم وليس لديهم سجاًل أمنيًا لدى األمن
، 2152/2/51" أبو العبد -رامز عبد عباس"كما داهم األمن السوري منزل الالجئ الفلسطيني 

على الرغم من كونه أحد الموالين للنظام السوري ويتهمه ناشطون بالتعامل مع جهات أمنية 
 .في نهاية العقد الخامس من العمر، من أهالي مدينة يافا في فلسطينسورية، وهو 

يشار أن األمن السوري يواصل تضييقه على أبناء المخيم ويفرض عليهم تشديدًا أمنيًا مكثفًا 
وغير مسبوق، مما ضاعف من معاناتهم االقتصادية وانعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية، 

 .أبناء المخيم للهجرة والتي شكلت بمجملها عوامل تدفع
أما في حلب، أصيب يوم أمس سبعة الجئين من أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين 

 .بحلب، بينهم نساء وأطفال، وذلك إثر انقالب الحافلة التي تقلهم عند طريق الراموسة في حلب
لى المشفى ووفقًا لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد تم نقل المصابين إ

 .الجامعي بمدينة حلب
يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة تامة من قبل الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية 

 .له، ويشكل موقعًا استراتيجيًا بسبب مجاورته لمطاري النيرب العسكري والمدني
زة، قرب مفرق وباالنتقال إلى غزة، حيث تجمع العشرات من فلسطينيي سورية العائدين إلى غ

السرايا في قطاع غزة، لتنفيذ وقفة احتجاجية، عبروا فيها عن غضبهم من التقصير الحكومي 
 .والفصائلي تجاههم

 
وحكومة الوحدة الوطنية " محمود عباس"حيث طالب المعتصمون كاًل من الرئيس الفلسطيني 

عمل على تأمين فرص العمل على وضع حد لمعاناتهم في قطاع غزة، وال" الحمد هلل"برئاسة 
 .العمل المناسبة لهم، وضمان حصولهم على المساعدات المخصصة لهم
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بضرورة العمل على التخفيف من " إسماعيل هنية"فيما طالب آخرون القيادي في حركة حماس 
معاناتهم، مذكرينه بالوعود التي قطعها لهم قبل سنوات والتي تتضمن تأمين السكن المناسب 

 .، على حد قولهملهم، وفرص العمل
إلى ذلك عّبر األهالي عن استهجانهم إلغالق معبر رفح من قبل الحكومة المصرية، األمر 

 .السفر إلى بلدان أخرى و  ،الذي منعهم من الخروج من قطاع غزة
يذكر أن قطاع غزة يخضع لحصار مشدد من قبل االحتالل اإلسرائيلي منذ عشر سنوات، أدى 

ومعيشية، ازدادت تفاقمًا مع الحرب األخيرة التي شنها االحتالل على إلى أزمات اقتصادية 
 .قطاع غزة متسببًا بدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات

 
 6182/ شباط ــ فبراير / 81/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن(15500)  •
 .سوريًا في لبنانالجئًا فلسطينيًا  (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .2151يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 25.2)أكثر من  •

 .2151كانون األول 
القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 5111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 829)لليوم 
 .ضحية( 591)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 129)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .لييوم على التوا( 931)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 5122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 299)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


