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عائلة فلسطينية سورية عالقة على الحدود التركية تناشد المنظمات 20 "
 "اإلنسانية والفلسطينية

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي بتفجير عبوة ناسفة جنوب سورية 

  يوماً جنوب سورية 71درعا بعد اختطافه منذ مصير مجهول يكتنف حياة أحد أبناء مخيم 

  بعد رفض األمن العام اللبناني تجديد إقامتهم مستقبل العشرات من طالب فلسطينيي سورية

  مهدد بالضياع

 نادي جنين الرياضي يقيم دورة صيفية ألطفال مخيم اليرموك في بلدة يلدا المجاورة 
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 ضحايا

من أبناء مخيم اليرموك إثر استهدافه بعبوة ناسفة على  "محمود الغوط"قضى الالجئ الفلسطيني 
طريق السد في مدينة درعا جنوبي سورية، حيث تم استهداف و  الطريق الواصل بين درعا البلد

 .قيادي في إحدى المجموعات المعارضة المسلحة، ولم يعرف الفاعل والجهة التي تقف خلفها

ال حدثت خالل الثالثة أشهر الماضية في درعا عملية اغتي( 04)وقد أكد ناشطون أن أكثر من 
عملية اغتيال خالل شهر نيسان الماضي فقط ومن بينهم الجئين فلسطينيين، فيما ( 21)بينها 

يتهم ناشطون، األمن السوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال ووضع العبوات الناسفة في 
المعارضة المسلحة فيما  مناطق سيطرة المعارضة، اضافة إلى تصفيات تخوضها مجموعات

بينها، إال أن ناشطين آخرين يتهمون أجهزة استخبارات خارجية، والتي تنشط في مناطق جنوب 
 .سورية

 

 آخر التطورات

ناشدت مجموعة من العائالت الفلسطينة السورية العالقة على الحدود التركية عبر مجموعة العمل 
إلنسانية والسفارة الفلسطينية والمفوضية العامة من أجل فلسطينيي سوريا، المنظمات الدولية وا

لالجئين التدخل من أجل مساعدتهم للدخول إلى األراضي التركية، فلم يعد باستطاعتهم الرجوع 
إلى مخيماتهم ومراكز تجمعاتهم لوجود الحواجز األمنية السورية على طريق عودتهم، ولعلم تلك 

والتي تصفه تلك  ،ئالت واألفراد نحو األراضي التركيةالحواجز وعناصرها األمنية بتوجه تلك العا
 .العناصر بالخيانة

شخص  244عائلة، أي ما يقارب  14حيث أكد أحد العالقين على الحدود التركية أن هناك 
بينهم أطفال ونساء وكبار سن عالقون منذ أكثر من سبعة أشهر في منطقة اعزاز شمال حلب 

يرًا أنهم حاولوا خالل تلك الفترة دخول األراضي التركية إال أن قرب الحدود السورية التركية، مش
ذلك لم ينجح النتشار الجيش التركي وتشديده على الحدود السورية، عالوة على ذلك القلق 
المصاحب لعملية التهريب لألراضي التركية والخوف من استهدافهم من قبل عناصر الجيش 

 .التركي
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وهم ال  ،$ 044لديهم اذ تصل تكلفة دخول الشخص الواحد إلى تركيا وعدم وجود مبالغ مالية 

يملكون منه شيئًا، كما أنهم ال يستطيعون العودة إلى داخل سورية خوفًا من اعتقالهم من قبل 
حواجز األمن السوري ومجموعاته الموالية له، األمر الذي دفع معظم العائالت الفلسطينية إلى أن 

 .يبقوا على الحدود

ا من الناحية اإلنسانية فهم يعانون من أوضاع مزرية وقاسية ويعيشون بوضع نفسي سيء، أم
فهم يبيتون في العراء بين أشجار الزيتون، مما أثر ذلك على حالتهم الصحية والنفسية خاصة 

 .األطفال

رغم وفي ختام المناشدات طالب الالجئون الفلسطينيون بفتح ممر آمن لدخولهم لألراضي التركية 
 .الظروف األمنية الصعبة والعصيبة التي تمر بها

يشار إلى أن تركيا قامت بإنشاء أبراج مراقبة وصفت بالذكية، حيث ترصد تلك األبراج أي جسم 
متحرك يقترب من الحدود التركية السورية، إضافة إلى إطالق تحذيرات باللغات التركية 

 .متر من الحدود 044افة واإلنجليزية والعربية لكل جسم متحرك يقترب مس

من " عبيدة حرفوش"وباالنتقال إلى جنوب سورية أكدت مصادر اعالمية، أن الالجئ الفلسطيني 
أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ال يزال مصيره مجهواًل، وذلك بعد اختطافه منذ 

درس لغة دون معرفة الفاعل والجهة التي تقف وراء عملية الخطف، وهو م 6/0/1426تاريخ
 .إنكليزية
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مفقود داخل سورية، فيما يتهم ناشطون، طرفي الصراع ( 182)وتشير مجموعة العمل أنها وثقت 
في سورية إضافة إلى عصابات مسلحة قيامهم بعمليات خطف واعتقال، من أجل مساومة ذوي 

 .المخطوف على مبالغ مالية إلطالق سراحه

 
أشبال "في بلدة يلدا دورة صيفية تحت عنوان  وفي سياق مختلف يقيم نادي جنين الرياضي

، تضم عدة أنشطة رياضية وتدريبية وتأهيلية لألطفال بما في ذلك تعليم السباحة، حيث "فلسطين
في ظل حصارهم بمخيم " المسبح " عبر األطفال المحاصرون عن سعادتهم ألنهم لم يروا المياه 

 .اليرموك الذي تجاوز الثالث سنوات

التربوية عبر دورات تشمل و  ادي يعمل على تنمية قدرات أطفال اليرموك الجسديةيذكر أن الن
 .ألعاب رياضية ضمن برامج دعم نفسي

 
أما في لبنان أكد أكثر من خمسين طالبًا من أبناء فلسطينيي سورية أن مصيرهم الدراسي على 

اللبنانية، بسبب رفض  اإللتحاق بالجامعاتو  المحك ومهدد بالضياع وأنهم لن يستطيعوا التسجيل
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األمن العام اللبناني تجديد إقاماتهم بحجة أن هناك قرار شفهي يقضي بعدم التجديد للفلسطيني 
، مؤكدين أن جميعهم 1420السوري الذي دخل األراضي اللبنانية بعد الشهر الخامس من عام 

يم امتحان الشهادة إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم سافروا إلى سورية لتقد 1421دخلوا منذ عام 
الثانوية، وكان ذلك بتنسيق بين معهد مجلس الكنائس بمدينة صيدا ومنظمة التحرير والسفارة 

 .الفلسطينية في لبنان من جهة، واألمن العام اللبناني من جهة أخرى

إلى ذلك ناشد الطالب جميع الجهات المعنية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان 
لى الحكومة اللبنانية لتجديد إقاماتهم وعدم حرمانهم من التسجيل بالجامعات اللبنانية، الضغط ع

 .ألن من شروط التسجيل بها هو تجديد اإلقامة

فلسطيني سوري من طالب الشهادة اإلعدادية والثانوية عانوا من  644ُيذكر أن هناك حوالي 
ية نتيجة الشروط القانونية المجحفة التي نفس المشكلة ومنهم من لم يستطع اتمام مسيرته التعليم

تضعها الحكومة اللبنانية على دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها، وبسبب قرار منع 
 .دخول الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، وما يترتب عليه من مشاكل وأزمات قانونية

من جهتهم طالب ناشطون من الدولة اللبنانية 
اطي اإلنساني مع الطلبة واتخاذ التع

اإلجراءات والتسهيالت الالزمة التي تكفل لهم 
تجديد إقاماتهم مما يمكنهم من التسجيل في 

 -الجامعات اللبنانيةـ كما دعوا وكالة الغوث 
األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الى 
تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الطالب 

ريا وايجاد الفلسطينيين الالجئين من سو 
الحلول المناسبة والسريعة إلنقاذ مستقبلهم 

 .التعليمي
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 4102/ تموز ــ يوليو/ 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان 42,500  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .1422يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 02.1)أكثر من  •

 .1422كانون األول 
العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2210)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2200)لليوم 
 .ضحية( 280)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 680)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 186)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2208)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 04)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 800)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ألزمات االقتصادية فيهااستمرار ا


