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 سوريا   فمسطينيا   الجئا   21 ترّحل التونسية السمطات.. المناشدات رغم
 لبنان باتجاه قسريا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 "من آثار القصف عمى محيط مخيم خان الشيح"

 
 

 اليرموك مخيم أهالي عمى الغذائية لممساعدات محدود توزيع في تستمر األونروا وكالة. 
 الشيح خان لمخيم المتاخمة المزارع عمى المتفجرة بالبراميل قصف. 
 وحماس فتح حركتي بين المصالحة لمناسبة اليرموك في مهرجان. 
 تركيا في سوريين فمسطينيين الجئين عن اإلفراج 
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 الميدانية التطورات
 المتفجرة البراميل من عدد إلقاء تبعو سمائو، في الحربي لمطيران تحميقاً  الشيح خان مخيم شيد
 حالة وسبب بالغة، مادية رارأض عنو نجم ما الشرقية، الجية من بالمخيم المحيطة المزارع عمى
 .األىالي بين والخوف التوتر من
 من عدد عمى الغذائية الطرود من محدودة كميات أمس يوم األونروا وزعت آخر صعيد عمى

 مخيم في النشطاء من عدد أقام فيما أشير، عشرة منذ المحاصر اليرموك مخيم داخل العائالت
 وحماس فتح بين المصالحة اتفاق توقيع لمناسبة الجرمق مدرسة في جماىيرياً  ميرجاناً  اليرموك

 أزمة حل عمى إيجاباً  االتفاق ىذا ينعكس أن في أمميم عمى المنظمون فيو شدد آممين، ، غزة في
نياء اليرموك مخيم  .سورية في الدائر الصراع عن وتحييده عنيم الحصار وفك أىمو معاناة وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مع ذلك تزامن البمد، ودرعا المخيم سماء في الحربي لمطيران تحميقاً  شيد فقد درعا مخيم أما

 .السد طريق أحياء في لو المجاورة لممناطق عنيف قصف
 قبل من اجتياحو منذ خاصةً  السبينة مخيم أوضاع العمل مجموعة وثقت فقد أخرى جية من

 عميو،إذ تسيطر كانت التي المعارضة قوات وانسحاب 7/11/2013 في السوري النظامي الجيش
 الذي اليدوء رغم إليو العودة من أىمو ويحرم منو كبيرة أجزاء في ميجوراً  اليوم حتى المخيم اليزال
 نتيجة صعبة إنسانية أوضاع من المخيم أىالي ويعاني ىذا عدة، شيور منذ المنطقة تعيشو
 .ولبنان سورية في اإليواء مراكز في لممكوث واضطرارىم وممتمكاتيم بيوتيم فقدانيم
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 الواقعة الفترة خالل السبينة مخيم في فمسطينية ضحية 85 المجموعة وثقت نفسو السياق وفي
 .العام ىذا من الفائت نيسان إبريل شير نياية وحتى األحداث بداية من
 

 :إفراج
 مخيم أبناء من" عثمان حسام" عن السورية األمنية السمطات أفرجت أشير لعدة دام اعتقال بعد

 من الرابع العقد في وىو فمسطيين شمال صفد مدينة إلى عثمان وينحدرر ىذا بحمص، العائدين
 .عمره

 
 :تونس
 كانوا وامرأة طفالن بينيم سورياً  فمسطينياً  الجئاً ( 12) بترحيل أمس يوم التونسية السمطات قامت

 األحد يوم منذ العاصمة مطار في الترانزيت منطقة في احتجازىم بعد البالد دخول من منعوا قد
 فمسطينيي أجل من العمل مجموعة أطمقتيا التي والمناشدات النداءات من وبالرغم الماضي،

 سمطات فإن ترحيميم، قرار عميو ينطوي الذي الخطر حول اإلنسان حقوق ومنظمات سورية
 ىؤالء يعطي الذي الدولي لمقانون واضحة بمخالفة لالجئين قسرية ترحيل بعممية قامت المطار
 .حرب مناطق من فروا كونيم بالحماية الطبيعي الحق
 بأن المطار في العالقين أحد اليرموك مخيم من( فمسطيني الجئ) محمد تحدث التفاصيل وفي

 رحمتيم حيث قانونية، غير التأشيرات أن بحجة استقباليم رفضت التي ليبيا إلى كانت وجيتيم
 الترانزيت، منطقة في المطار سمطات قبل من احتجازىم تم وىناك تونس، إلى الميبية السمطات
 التي السابقة الوجية كانت التي بيروت إلى أمس صباح ترحيميم تم   أن إلى المغادرة من ومنعوا
 بترحيميم المبنانية السمطات قيام من تخوفو يوسف الفمسطيني الالجئ أبدى وبدوره. منيا انطمقوا

مكانية سورية إلى  العمل مجموعة عبر المحتجزون ناشد وقد ذاى. االعتقال خطر مواجيتيم وا 
 قد الذي ترحيميم عدم أجل من التدخل األىمي العمل ومنظمات اإلنسان حقوق منظمات كافة

 تونس في المعنيين من العديد مع باالتصال العمل مجموعة قامت إذ لمخطر، حياتيم يعرض
 أعرب تونس في الدولية العفو منظمة ممثل مخموف زىير مع ىاتفية مكالمة ففي وخارجيا،
 ألي المحتجزين تعرض عدم ضمان سوى مساعدة أية تقديم المنظمة إمكانية عدم عن مخموف

 كالجئين المحتجزين مع التعامل التونسية السمطات المجموعة وطالبت ىذا إىانات، أو اعتداءات
 تشردىم بعد البالد دخوليم تسيل كي المطار سمطات وناشدت الدولي، القانون يكفميا حقوق ليم
 .سورية في الحرب مناطق من
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 أية بدون المبنانية األراضي ودخموا اليوم ظير بيروت مطار وصموا االجئين أن بالذكر جدير
 .إسثتنائية إجراءات

 
 :تركيا

 التي السوريين الفمسطينيين الالجئين عن األربعاء، أمس أول يوم التركية، السمطات أفرجت
 لممطالبة وذلك أنقرة، في الفمسطينية السفارة أمام نظموه الذي االعتصام فضيا أثناء اعتقمتيم
 .القانونية أوضاعيم وتسوية المعيشي وضعيم بتحسين
 أورفا مخيم إلى نقميم وتم الميل من متأخرة ساعات في خرجوا عنيم المفرج الالجئين أن يشار
 البالد جنوب في السابق إقامتيم مكان


