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 "مجموعة العمل تبدي قلقها من نوايا تونس ترحيل مجموعة من فلسطينيي سورية"

 
 

 

 قصف واشتباكات في درعا تودي بحياة فلسطينيين. 

 قصف على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

  المساعدات الغذائية على األهالي المحاصرين في اليرموكاستئناف توزيع. 
 قصف بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 

 األونروا تستعد لتوزيع مساعدات مالية على أهالي مخيم النيرب. 

 فعاليات في مخيم اليرموك تؤكد على تمسك الالجئين بحقهم في العودة. 
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 تونس
ثالثين الجئًا فلسطينيًا من سورية تقطعت بهم السبل حيث احتجزوا في مطار قرطاج  نحو

التونسي بعد أن اضطرت طائراتهم إلى تحويل وجهتها من مطار بنغازي بسبب توتر األوضاع 
 .األمنية هناك والتي أدت إلى إغالق مطاري بنغازي وطرابلس الليبيين

مرأة مسنة وفي التفاصيل احتجز الالجئون البالغ  عددهم نحو الثالثين الجئًا، بينهم ثالثة نساء وا 
وعدد من األطفال، في مطار قرطاج الدولي، حيث أعطتهم السلطات التونسية مهلة حتى يوم 

حيث سيتم  ،األحد الماضي لمغادرة البالد، فيما تم تمديد المهلة حتى صباح اليوم الثالثاء
 .هترحيلهم إلى مطار بيروت الذي قدموا من

هذا وقد أبدى الالجئون تخوفهم من الترحيل إلى لبنان وذلك بسبب خشيتهم أن يقوم األمن العام 
اللبناني بترحيلهم إلى سورية مما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة، ويذكر أن السلطات اللبنانية قد 

 .قامت خالل األيام الماضية بترحيل العشرات من الالجئين الفلسطيين إلى سورية
رها أبدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قلقها حيال هذه الخطوة التي تستعد وبدو 

السلطات التونسية التخاذها تجاه الالجئين الفلسطينيين العالقين في المطار، ويذكر أن المجموعة 
 الجئًا فلسطينييًا مطلع الشهر الجاري، وذلك (12) قد وثقت سابقة قيام السلطات التونسية ترحيل 

بعد احتجازهم في قاعة الترانزيت لمدة أربعة أيام، ولذلك تدعو المعنيين في الحكومة التونسية 
للتعاطي مع هذه القضية على قدٍر من المسؤولية ومنح الالجئين الحقوق المنصوص عليها في 

 .المعاهدات والمواثيق الدولية والتي تشكل فرصة النجاة األخيرة
 

 ضحايا
أيهم "و" ؤاد كحولف"قضى الفلسطينيان 

أول أمس إثر االشتباكات " نواف خلف
وأعمال القصف التي استهدف مخيم 

 .درعا ومحيطه
 

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق للقصف عصر أمس، حيث استهدفت ساحة 
الريجة بعدد من القذائف اقتصرت أضرارها على الماديات، فيما سمح عناصر الجيش النظامي 
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مة بدخول كميات محدودة من المساعدات ليتم االقيادة الع –ومجموعات من الجبهة الشعبية 
 .عشر شهراً ي المحاصرين منذ أكثر من أحد توزيعها على األهال

وعلى صعيد آخر ُسمعت يوم أمس أصوات انفجارات عنيفة هّزت مخيم خان الشيح لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق تبين أنها ناجمة عن قصف المناطق المحاذية للمخيم بالبراميل 

مما تسبب  ،لمحيطة بهالمتفجرة، إضافة إلى قصف عنيف بقذائف المدفعية استهدف المزارع ا
أنها ستبدأ " األونروا"كالة و  بحالة من الهلع سادت بين صفوف األهالي، أما في حلب فقد أعلنت

من اليوم توزيع مساعداتها على أهالي مخيم النيرب حيث يستمر التوزيع حتى الخامس من شهر 
 .يونيو القادم -حزيران 

 
 لجان عمل أهلي

للتنمية ومؤسسة جفرا يوم أمس معرضًا للتراث الفلسطيني في مخيم أقامت كل من مؤسسة بيادر 
 .لنكبة فلسطين 66اليرموك وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 

 
 المعرض التراثي الذي أقيم في مخيم اليرموك

 
وفي ذات السياق نظمت كل من مؤسسة األقصى الخيرية، وهيئة فلسطين الخيرية والمجلس 

اليرموك حفاًل فنيًا في مركز دعم الشباب عّبر خالله المشاركون عن تمسكهم المدني في مخيم 
 .بأرضهم رغم كل ما يعانونه من حصار وقصف
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 الحفل الفني الذي أقيم في مركز دعم الشباب


