
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء أم وطفلتها من مهجري جنوب دمشق على الحدود التركية •

 الفصائل الفلسطينية تحّث القيادة السورية على اإلسراع بعودة أهالي مخيم اليرموك •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين محمد وزاهر ناصر •

 2123 العدد:

 "الجندرمة التركية تحتجز عائلة فلسطينية بينهم طفلة رضيعة"

27-08-2018 



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل شمال سورية أن قوات حرس الحدود "الجندرمة" التركية تحتجز عائلة 
فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك إلى شمال سورية، حاولت عبور الحدود السورية التركية 

 بطريق غير نظامية.

أشهر، حاولت  8اسلنا إن العائلة مكونة من رجلين وامرأتين وطفلة رضيعة بعمر وقال مر 
الجاري ولم يعرف عنهم شيء، وبعد ساعات من التواصل تبين  19/8الوصول إلى تركيا يوم 
 التركية.الجندرمة أنهم محتجزين من قبل 

 
التابعة  "تربياز"بمنطقة وأضاف المراسل أن الجندرمة التركية نقلت العائلة الفلسطينية إلى سجن 

لمدينة أنطاكية، مشيرًا إلى أن عددًا من العائالت الفلسطينية والسورية محتجزة في السجن وسط 
 أوضاع إنسانية مزرية.

وذكر أن األوضاع الصعبة تفاقم من معاناتهم وخاصة المرضى منهم ودون مراعاة لوضعهم 
بة يومية متواضعة، إضافة إلى القليل الصحي، حيث تنام العائالت على األرض ويقدم لهم وج

 في الماء، ويحظر عليهم شراء حاجاتهم من الخارج.

وأكد مراسلنا أن ذوي المحتجزين الفلسطينيين تواصلوا مع السفارة الفلسطينية في تركيا، لكنها 
 أبلغتهم انها ال تستطيع التدخل في القضية لدى السلطات التركية.

ل هذه الحاالت أشار مراسلنا، أن الجندرمة التركية تبقي الالجئ وعن معاملة الفلسطيني في مث
الفلسطيني الذي يدخل بصورة غير نظامية إلى أراضيها بمعتقل، وتطلق سراحه بعد عدة أيام، 



 

بينما تقوم بترحيل الالجئ السوري فورًا إلى الشمال السوري أو أحد المخيمات الموجودة في تركيا 
 على الحدود.

العائالت التدخل لدى السلطات التركية بإيقاف ترحيلهم والسماح لهم بالدخول، كما فيما ناشدت 
 حدث مع الكثير من الالجئين الهاربين من جحيم الحرب في سورية.

يشار إلى أن السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل 
 ء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان.قانوني، حيث التزال سفاراتها تمنع إعطا

وفي السياق، أفاد مراسل مجموعة العمل شمال سورية أن إحدى العوائل السورية المهجرة من 
جنوب دمشق إلى شمال سورية، تعرضت إلطالق نار خالل عبورهم الحدود السورية التركية، ما 

 أدى إلى قضاء األم وطفلتها وإصابة شاب بجروح بليغة.

مراسلنا أن الطفلة "سيدرا قرباش" قضت بعد إصابتها برصاص في الصدر، واألم "رهام  وأوضح
 الصالح"، فيما أصيب "حسين العلي" وتم نقله إلى المشفى.

ونقل المراسل عن مصادر مطلعة في الشمال السوري، أن األم وابنتها دفنتا في قرية الرامي في 
المهجرين وإدانة لما يتعرضوا له من انتهاكات  جبل الزاوية شمال سورية، وسط حالة سخط بين

 على الحدود التركية.

واتهم مقربون من العائلة وناشطون حرس الحدود التركية بإطالق الرصاص على العائلة، فيما 
حّمل آخرون عصابات موالية للنظام السوري في مدن وبلدات أنطاكيا واسكندرون وكرخان 

 وقوع ضحايا خالل عبورهم للحدود التركية. والحربية والسويدية المسؤولية عن

الجدير ذكره أن عمليات مشابهة وقعت سابقًا أدت إلى وقوع ضحايا من المهجرين خالل عبورهم 
" من مهجري زين الدين زيبقالحدود، قضوا برصاص الجندرمة التركية وكان آخرهم الطفل "

 جنوب دمشق.

دمشق ضمن ما يعرف "تحالف قوى المقاومة  وفي شأن آخر، بعثت الفصائل الفلسطينية في
الفلسطينية" برسالة للقيادة السورية ورئيسها تحّثها على إصدار توجيهاتها لإلسراع في إزالة 

 األنقاض من المخيم وعودة األهالي إليه.



 

وقالت مصادر إعالمية موالية للنظام أن الرسالة نقلها باسم أهالي المخيم الشيخ "محمد العمري" 
 يس السوري صبيحة عيد األضحى، واعدًا إياه بالخير القادم.للرئ

وأضافت أن األسد حمَّل الشيخ العمري التحية والمحبة والسالم ألهل المخيم وللشعب الفلسطيني 
ولعائالت الشهداء والجرحى ولقادة المقاومة األوفياء الذين شاركوا انتصار سورية، بحسب وصف 

 المصادر.

الجئين الفلسطينيين قضوا على يد عناصر الجيش واألمن السوري خالل يشار إلى أن آالف ال
 سنوات الحرب السورية، إضافة إلى تدمير عدد من المخيمات الفلسطينية وتشريد أهلها.

في غضون ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "محمد خير" وزاهر ناصر 
 من أبناء مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.أعوام ونصف،  4ابراهيم" منذ حوالي 

-02-19وتم اعتقاله بتاريخ  1994وقالت العائلة لمجموعة العمل أن محمد خير من مواليد 
 .2014-03-20واعتقل بتاريخ  1986، أما زاهر من مواليد 2014

وناشدت عائلته عبر مجموعة العمل، المفرج عنهم، عن معلومات تفيد بوجوده داخل السجون 
( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1691السورية، وقد وثقت مجموعة العمل أكثر من )

 السوري اليزال مصيرهم مجهواًل.

 


