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تركيا توافق على تسليم جثامين الفلسطينيين الثالثة الذين قضوا "
 "على حدودها مع سورية

      

 
 

 أحد أبناء مخيم السيدة زينب يقضي متأثراً بجراحه جراء تفجيرات األحد الماضي 

  يتهمون الجيش التركي بقتل ولدهم أثناء محاولته عبور الحدود ذوو الجئ فلسطيني
 السورية التركية

 الجيش النظامي يقصف مخيم درعا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة 

  عائالت فلسطينية مهجرة من سورية عالقة في مقدونيا تناشد من أجل مساعدتها
 وحل قضيتها

  "148"  بداية األحداث في سوريةضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ 
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 ضحايا
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في التفجيرات " أيمن دمحم صالح الزنغري "قضى الالجئ الفلسطيني 

، والتي أودت بحياة 1122-1-12التي ضربت منطقة السيدة زينب بريف دمشق يوم األحد 
الفلسطينيين الذين سقطوا في جريح، مما يرفع حصيلة الالجئين  111ضحية و 211أكثر من 

 .ضحية غالبيتهم من أبناء مخيم السيدة زينب 93التفجيرات إلى 
من أبناء مخيم اليرموك " دمحم أحمد الخليلي"إلى ذلك اتهمت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري 

حرس الحدود التركي بإطالق النار على ابنها وقتله بدم بارد بحسب وصف العائلة، وأكدت 
ئلة في رسالة وصلت إلى مجموعة العمل أن ولدهم العا

الذي كان برفقته زوجته وأوالده الصغار كانوا يحاولون 
اجتياز الحدود السورية إلى تركيا من أجل السفر إلى الدول 
األوروبية، إال أن حرس الحدود أطلق النار على دمحم بشكل 
مباشر أمام زوجته وأطفاله، هذا وقد طالبت العائلة من 

لسلطات التركية ومنظمات حقوق اإلنسان بفتح تحقيق بهذا ا
 .الحادث ومعاقبة مرتكبيه

يشار إلى أنها ليست المرة األولى الذي يتعرض لها 
الالجئون من انتهاكات على يد الجيش التركي، حيث تم 

طالق النار  -الجندرمة  -توثيق حاالت عديدة قامت بها   .عليهمالجيش التركي بإعادة الجئين وا 
 

 آخر التطورات
الحكومة السورية المؤقتة موافقة السلطات  -أعلنت الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين 

التركية على تسليم جثامين الالجئين الفلسطينيين الثالثة الذين قضوا برصاص الجيش التركي 
 : خالل عبورهم لألراضي التركية وهم

، 3/21/2339من مواليد " آمنة صالح"، و21/21/2391 من مواليد" حنان موسى"الالجئة 
، وأضافت الهيئة أن السلطات التركية ستسلم 2/21/2311من مواليد " عماد عزوز"والالجئ 

لدفنهم وفق  2/9/1122الجثامين المحتجزة في منطقة الخابور جنوب تركيا، يوم الثالثاء الموافق 
الذي نجا وهو بحضن والديه " جعفر عزوز"العائلة  األصول والتقاليد اإلسالمية، فيما يبقى طفل

 .في مشفى سلوبي الحكومي بانتظار قدوم أقربائه إلى تركيا الستالمه
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وباالنتقال إلى جنوب سورية تعرض مخيم درعا لقصف عنيف، حيث استهدف الجيش النظامي 

خوف بين و  الة فزعوبالقذائف المدفعية والدبابات، مما سبب ح" الفيل"أحياء المخيم بصواريخ 
األهالي، وأحدث دمارًا كبيرًا في منازل أبناء المخيم، في حين قالت مصادر محلية من المخيم أن 
قوات النظام السوري حاولت التسلل إلى المخيم إال أن اشتباكات عنيفة مع مجموعات المعارضة 

واضحًا للهدنة الموقعة المسلحة حالت دون ذلك، ويرى المراقبون أن عمليات القصف تعتبر خرقًا 
بين غالبية األطراف المتصارعة في سورية برعاية أممية، والتي دخل سريان مفعولها يوم أول 

 .أمس

 
وفي سياق مختلف ناشدت عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية والمعروفين باسم 

وحقوق اإلنسان ومنظمة فلسطينيو السبعين العالقين في مقدونيا كاًل من المنظمات الدولية 
التحرير الفلسطينة للتدخل من أجل مساعدتهم والضغط على الحكومة المقدونية للسماح لهم 

في سورية  2391بالهجرة إلى الدول األوروبية، كما طالبت تلك العائالت التي عاشت منذ عام 
نما جوازات سفر سلطة فلسطينية بتحسين وضعهم ا لمعيشي، حيث وال تحمل وثائق سفر سورية وا 

وصف أحد الالجئين بأن أوضاعهم اإلنسانية مزرية نتيجة عدم توفر أماكن إليواء جميع 
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الالجئين، وأضاف بأن العديد منهم يبات في العراء ويفترش األرض ما أصابهم بحالة من 
 .اإلحباط واإلكتئاب

رب في سورية إلى يشار أن مقدونيا تعد أحد النقاط التي يمر بها الالجئون الهاربون من الح
 .أوروبا والذين يسلكون الطريق البري للوصول إليها

ومن جانبه كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
ضحية، "  241" الضحايا من أبناء مخيم خان الشيح منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 

الجئين برصاص قناص،  4و بطلق ناري، 13ضى قضوا جراء القصف، فيما ق 22بينهم 
بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم " 21"تحت التعذيب، في حين سجل إعدام الجئ ميدانيًا، و" 19"و

قضوا " 2"الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و" 4"الجئين غرقًا، و 2بعد ذلك، كما مات 
 .ة، وآخر قضى اختناقاً برصاص اإلحتالل الصهيوني، بينما توفي الجئ ألسباب مجهول

يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 9294)

 
 7102/ شباط ــ فبراير / 72/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

  (15500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
  (42,500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
  (6000)  لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .1121يوليو 
  رألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمب( 92.1)أكثر من- 

 .1121كانون األول 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
( 199)يومًا، والماء لـ ( 2143)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 319)لليوم 

 .ضحية( 211)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي: مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 149)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2192)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 239)حوالي : مخيم درعا. 
  الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


