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 "مخاوف من إعادة القاهرة لالجئين فلسطينيين وسوريين إلى سورية"

 
 

 
  أحد أقارب الالجئين المحتجزين في مصر يروي تفاصيل رحلتهم التي انطلقت

. من تركيا

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق .

  بعد إغالقه لعشرة أيام" النيرب– حلب "إعادة فتح طريق. 

 األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً ويفرج عن آخر .
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 آخر التطورات
سوري تحتجزىم السمطات المصرية في كرموز، وذلك بعد أن وأكثر من مئة الجئ فمسطينيي 

وقعوا ضحية لعممية نصب من قبل أحد الميربين في تركيا، حيث اتفقوا معو عمى أن يوصميم 
إلى الشواطئ األوروبية، إال أنو لم يصدق معيم فانتيت رحمتيم كمحتجزين في أحد السجون 

المصرية، حيث يعتقمون في ظروف معيشية قاسية، وسط مخاوف من ترحيميم إلى سورية، حيث 
أن السمطات المصرية قامت سابقًا باحتجاز العشرات من الالجئين في ظروف غير إنسانية فيما 

. تم ترحيل بعضيم إلى سورية
لمجموعة العمل تفاصيل الرحمة التي أقمت شقيقتو وزوجيا  (عالء)وفي ذات السياق يروي الشاب 

من تركيا كانت "وأطفاليما، والذين انتيى بيم المطاف كمحتجزين بأحد المعتقالت المصرية، 
بداية الرحمة البحرية، وبعد إتفاق أقاربو عمى تفاصيل وتكاليف سفرىم إلى أوروبا مع الميرب 

براىيم)المدعو ، وىوذات اليوم (10-21)وىوميرب سوري من مدينة الالذقية، وذلك يوم  (أبوا 
الذي خرج أول قارب يقل مجموعة من الشباب المرافقين ليم، ثم تبعو قارب آخر يقل عائالت في 

وخالل انطالق المركب الثاني وقعت مشكمة بين الركاب والميربين أدت إلى أن  (10-24)يوم 
". يخرج القارب بالنساء واألطفال لوحدىم

، "10-25"بعد إنياء المشكمة لحق الرجال بعوائميم في قارب آخر انطمق في  "(عالء)وأضاف 
حيث تبين ليم أن القارب قد  (11-1)مؤكدًا انقطع االتصال مع أقاربو منذ ذلك الوقت حتى يوم 

توقف في المياه المصرية، بسبب خالف بين الميرب في تركية والميربين اآلخرين عمى المركب 
". وىم مصريين

لم ينتو الخالف إال بعد أن وجد الالجئون أنفسيم عمى أرض أحد الجزر الصخرية والتي عمموا 
أن  "(عالء)فيما بعد أن تمك الجزيرة الصخرية تتبع لمدينة اإلسكندرية المصرية، وعن ذلك تحدث 

الالجئين أخبروه أن الخالف سببو عدم حصول الميربين المصريين عمى حصتيم من أرباح 
الرحمة، وأنو في اليوم الثاني من االنطالق قال قبطان المركب أن المركب تعطل وأجبر جميع 
الركاب عمى االنتقال عبر عدة مراكب تحت تيديد السالح، حيث انتيى بيم المطاف عمى أحد 

". الجزر قبالة الشواطئ المصرية، وبعدىا ىرب القارب
السمطات المصرية قامت باعتقال جميع الالجئين، وبعد التحقيق معيم تم احتجازىم في قسم 

حيث تم تفريق العائالت عن بعضيا وذلك وفق رسائل عديدة وصمت لمجموعة  (كرموز)شرطة 
أن السمطات المصرية قامت باعتقاليم وذلك في "حيث قال (عالء)العمل يوم أمس، وىذا ما أكده 

ثم تم نقميم في  (أبوقير)ومن ثم تم تحويميم إلى مركز البحرية المصرية في  (أبوقير)منطقة 
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 شخص 100في اإلسكندرية حيث كان العدد الكمي حوالي  (كرموز)المساء إلى قسم شرطة 
 ."فمسطينيين وسوريين جميعيم من سورية

 طفل بينيم رضيعين، حيث تم 12 إمرأة، و20أنو يوجد بين المحتجزين نحو "(عالء)وأشار 
تقسيميم إلى رجال ونساء، وتم توزيعيم عمى ثالث مجموعات وضعوا في غرف مساحاتيا 

". ضيقة، تفتقر ألدنى ظروف النظافة
أن المحتجزين يخشون من ترحيميم إلى سورية لما في ذلك  "(عالء)وعن مطالب األىالي شدد 

من خطر عمى حياتيم بسبب الحرب الدائرة ىناك، كما ناشدوا جميع الجيات الحقوقية الدولية 
والمحمية، ومنظمة التحرير الفمسطينية والسفارة الفمسطينية في القاىرة التدخل العاجل والفوري 

". لإلفراج عنيم
أما في سورية فقد تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، لمقصف حيث استيدفت 

الحديقة المجاورة لمسجد عبد القادر الحسيني بقذيفة ىاون أدت إلى إصابة مسن في السبعين من 
عمره بإصابات خطرة إضافة إلى إصابة طفل بجراح، فيما سقطت عدة قذائف عمى مناطق 

متفرقة، تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات عنيفة عند محور بمدية اليرموك بشارع فمسطين، إلى ذلك 
عمى التوالي، فيما ال يزال الجيش النظامي ومجموعات الجبية " 55"تستمر أزمة المياه لميوم 

 .القيادة العامة بفرض الحصار المشدد عمى المخيم– الشعبية 

 
لقصف على مخيم اليرموك من آثار ا

وذلك بعد " مخيم النيرب- حمب"وعمى صعيد آخر فقد أعاد الجيش السوري النظامي فتح طريق 
إغالق دام لعشرة أيام بسبب اإلشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين مجموعات المعارضة 

السورية والجيش النظامي، حيث قام األخير بفتح طريق فرعي من داخل مدرسة المدفعية لمرور 
. السيارات وتسيير حركة الطريق من حمب الى مخيم النيرب من جية العامرية
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 مخيم النيرب

الجدير باإلشارة أن مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب تسوده حالة من عدم االستقرار 
واألمان بسبب تدىور الوضع األمني في المناطق المحيطة بو، ومشاركة بعض أبنائو في القتال 
إلى جانب الجيش السوري ما عرضو لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو 

 .أدت إلى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم
 

 اعتقال
مخيم خان الشيح لالجئين #من أبناء" ىاني كامل صالح"قام األمن السوري باعتقال الشاب 

 .الفمسطينيين بريف دمشق، حيث تم اعتقالو من قبل عناصر حاجز القطيفة
 

 إفراج
من سكان مخيم النيرب في حمب، وذلك بعد " مازن األسعد"أفرج األمن السوري عن الشاب 

 .اعتقالو لحوالي خمسة أشير
 

 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 55 يومًا، والماء لـ 568 وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من ، عمى التوالي485لميوم 
.  ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

. أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا" 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
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. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 92" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي387
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي356
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 556نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 202حوالي : مخيم درعا •

. داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

". خان الشيح- زاكية"طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

. مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


