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وخفر سواحلها ..تركيا ُترحل عددًا من العائالت الفلسطينية إلى سورية"
 "اجرًا حاولوا العبور إلى اليونانمه 281يوقف 

 
 

  ضحايا وجرحى جراء قصف مخيم درعا وبلدة المزيريب بالبراميل المتفجرة
 .والصواريخ

 تمنع دخول  اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك وقوات المعارضة السورية في يلدا
 .المواد الغذائية إليه

 طعن أحد عناصر حاجز الجيش النظامي في مخيم خان دنون. 

 استمرار معاناة أبناء مخيم السبينة جراء منعهم من العودة إلى منازلهم. 

  تنفذ زيارة لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة لجنة فلسطينيي سورية في لبنان
 .صور

 (07 ) الجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب تم التعرف عليهم عبر الصور المسربة
 .وشهادات المفرج عنهم
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 تركيا
اتهم ناشطون الجيش التركي بانتهاك القوانين واألعراف الدولية التي تقضي بحظر ترحيل أي 

يأتي ذلك بعد يوم .يتعرض فيه لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسانشخص إلى بلد يمكن أن 
من ترحيل الجيش التركي لمجموعة من العائالت الفلسطينية إلى األراضي السورية بحجة دخول 
األراضي التركية بطريقة غير شرعية، حيث تم احتجازهم لساعات على الحدود التركية، ومن ثم 

ورية، فيما ناشدت بقية العائالت المحتجزة المنظمات الدولية أجبرت بعضهم على العودة إلى س
وحقوق اإلنسان التدخل لعدم ترحيلهم إلى األراضي السورية خوفًا من اعتقالهم من قبل قوات 
النظام السوري، علمًا أنها ليست المرة األولى التي يتعرض لها الالجئون من انتهاكات على يد 

الجيش التركي بإعادة -الجندرمة  -االت عديدة قامت بها الجيش التركي، حيث تم توثيق ح
طالق النار عليهم  .الجئين فلسطينيين إلى سورية وا 

ُيشار إلى أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين فروا من أحداث الحرب في سوريا 
يني السوري كون السلطات التركية ال تعطي للفلسط ،ودخلوا األراضي التركية بطريقة غير شرعية

فيما بقي نحو  ،ومنها عبروا نحو الدول األوروبية بطرق غير شرعية ،تأشيرة دخول ألراضيها
 .الجئ فلسطيني داخل تركيا وفق احصائيات غير رسمية 0444

مهاجرًا غير شرعي غالبيتهم من  281وفي السياق عينه أوقف خفر السواحل التركية يوم أمس، 
، في بحر إيجه، (غرب)في والية جناق قلعة ( أيواجيك)احل بلدة سورية وأفغانستان، قبالة سو 

 .اليونانية، عبر قارب مطاطي" لسبوس"أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة 
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 آخر التطورات
قصف الجيش النظامي مخيم درعا وحي طريق السد المجاور للمخيم بصواريخ الغراد، أسفرت 

لمدنيين، فيما أحدث القصف دمارًا كبيرًا عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى بين ا
وفي بلدة المزيريب تعرضت يوم أمس منطقة الري الواصلة بين بلدتي المزيريب واليادودة .بالمنازل

وأحدث  ،للقصف بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من أبناء المنطقة
حيث تضم  ،وخاصة األطفال والنساءالقصف حالة رعب وهلع في صفوف الالجئين الفلسطينيين 

يشار أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من أبناء .الجئ فلسطيني 8044بلدة المزيريب حوالي 
ويعاني من  ،خاصة األردنو  مخيم درعا وتجمع المزيريب قد فروا من القصف إلى دول الجوار

تبقى منهم من ظروف معيشية صعبة في ظل انقطاع الماء والدواء وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
 .وضعف الموارد المالية

 
 الدمار في مخيم درعا

أما في جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية 
وجبهة النصرة من جهة أخرى، حيث تركزت " داعش"المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة 

 .المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، وشارع عين غزال
فيما تداولت عدد من صفحات موقع التواصل االجتماعي نبأ منع المجموعات المسلحة التابعة 

حيث جاء هذا للمعارضة السورية في بلدة يلدا، منع دخول المواد الغذائية الى مخيم اليرموك، 
القرار بحسب تلك الصفحات بعد مقتل ثالثة من مقاتلي لواء شام الرسول على يد عنصر من 
داعش أول أمس وفراره إلى اليرموك، فيما أكد عدد من الناشطين األنباء التي تتحدث عن تشكيل 
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ود تحالف بين الكتائب العسكرية في جنوب دمشق لقتال داعش في مخيم اليرموك والحجر األس
والتضامن والقدم، يتزامن ذلك مع حدوث حالة من القلق بين سكان المخيم خوفًا من تردي 
األوضاع اإلنسانية وتفاقمها جراء هذا القرار واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل النظام 

 .يومًا على التوالي( 808)والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ حوالي 
راسل مجموعة العمل نبأ إقدام شاب من أبناء مخيم دنون لالجئين وفي ريف دمشق أورد م

الفلسطينيين الموالين للنظام السوري على طعن أحد عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي أول 
المخيم، وبحسب المراسل أن مشادة كالمية نشبت بين الشاب وأحد عناصر الجيش النظامي 

كاكين، ونوه المراسل بأن عناصر المفرزة واألمن شنوا حملة تطور األمر إلى اشتباك باأليدي والس
للبحث عن الشاب واعتقاله إال أنه توارى عن األنظار، وفي سياق مختلف أدى سقوط مرجوحة 
 ،عمودية إلصابة فتاتين من أبناء مخيم خان دنون بكسور في اليد والقدم إحداهما في حالة حرجة

المرجوحة لم يستمع إلى تحذيراتهم ومطالبتهم له بإيقاف وبحسب شهادة أحد األهالي بأن صاحب 
المرجوحة ألن فيها خالل وهي بحالة سيئة، وأردف بأنه لم يتم محاسبة صاحب المرجوحة ألنه 

 .محمي من عناصر اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري
السبينة من العودة إلى ذلك يواصل الجيش النظامي منع الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم 

 024لمنازلهم، حيث يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية جراء استمرار نزوحهم عن مخيمهم منذ 
يومًا، بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة 

 84ارب والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، ودمار ما يق ،المسلحة
 .من المخيم% 

 
 مخيمات النازحين عن مخيم السبينة
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 لبنان
قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتنفيذ سلسلة زيارات ثالث أيام عيد الفطر، لبعض عوائل 
الالجئين الفلسطينيين السوريين من ذوي االحتياجات الخاصة من مقعدين وكبار السن، حيث 

والبص بمدينة صور جنوب لبنان، وذلك بهدف _والرشيدية _شملت الزيارة مخيمات البرج 
حياء روح المسؤولية المجتمعية اتجاههم  .االطالع على أوضاعهم المعيشية، وا 

ُيذكر أنه تم خالل الزيارة توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية والمادية على الرجال والنساء من 
 .ذوي االحتياجات الخاصة

 
 احصائيات

لرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق أعلن فريق ا
ضحية فلسطينية من ضحايا صور التعذيب التي تم تسريبها من سجون ( 84)صور وأسماء 

آذار  -النظام السوري وشهادات المفرج عنهم، فيما أكدت المجموعة أن مطلع شهر مارس
لضحايا التعذيب في المعتقالت السورية، بينها صورة ( 0444)شهد تسريب أكثر من  1420

على ( 84)العشرات من صور التي تعود لالجئين فلسطينيين حيث تعرف ناشطون وأهالي 
ضحية ( 88)، مما يرفع الحصيلة إلى (8)صور، فيما أفادت إحدى المفرج عنهن عن قضاء 

 .امرأة( 28)بينهم 
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 1222/ يوليو  -ز تمو 12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 24.088) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 84) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)الجئًا في لبنان، ( 02344)األردن و
 .1420لغاية فبراير " األونروا"

 .أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى ( 30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً ( 348)يومًا، والماء لـ ( 828)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 808)
 .ضحية( 288)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 016)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 024)

طرة مجموعات أيام بعد سي( 821)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 84)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


