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السلطات التركية تحتجز منشقاً عن جيش التحرير "

 "الفلسطيني في مطار أتاتورك ومخاوف من ترحيله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبناء مخيم اليرموك يعتصمون ويطالبون برفع الحصار عن مخيمهم• 

 قصف مدفعي يستهدف األطراف الغربية من مخيم خان الشيح • 

األوضاع المعيشية المتردية في مخيم العائدين بحمص تجبر سكانه • 

 على الهجرة

 توزيع مساعدات غذائية على فلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة • 

ً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر تشرين األول 69• ) ( فلسطينيا

 الفائت
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 ركيا:ت
أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن السلطات 

التركية في مطار أتاتورك في إسطنبول تقوم باحتجاز الالجئ "باسل 

 محمود عزام" وهو عسكري منشق عن جيش التحرير الفلسطيني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً للناشطين فإن السلطات التركية تقوم بمنع العسكري المنشق من  ووفقا

دخول أراضيها، وسط مخاوف من ترحيله إلى لبنان الذي قد يقوم بتسليمه 

إلى األمن السوري. فيما ناشد الناشطون جميع المؤسسات والفصائل 

الرسمية الفلسطينية والدولية العمل على عدم ترحيل الالجئ المنشق إلى 

أي لبنان ومطالبة السلطات التركية بالسماح له الدخول إلى أراضيها، ألن 

إجراء مخالف لذلك قد يعرض حياة الالجئ للخطر. الجدير بالذكر أن 

السفارات التركية كان قد امتنعت منذ أكثر من عامين عن إصدار تأشيرات 

 الدخول لالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها.

 

 آخر التطورات: 

في  شارك العشرات من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق،

اعتصام احتجاجي طالبوا فيه الجيش السوري، ومجموعات القيادة العامة 

( يوماً، والذي 881برفع الحصار المشدد المفروض عليهم منذ أكثر من )

دوية ألأدى إلى حدوث كارثة إنسانية فيه بسبب نفاد جميع المواد الغذائية وا

تجاهل والمحروقات منه، فيما عبر المعتصمون عن سخطهم مما وصفوه 

 منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية لمصير من تبقى من سكانه بداخله .
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في غضون ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

القيادة العامة، يوم أمس، للمسن الفلسطيني "مطلق موعد"  –الشعبية 

حدى بالخروج من مخيم اليرموك المحاصر وذلك لتلقي العالج في إ

 مستشفيات دمشق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدير بالذكر أن المخيم يعاني من أوضاع صحية غاية في السوء وذلك 

بسبب نفاد المواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي باإلضافة إلى انقطاع 

التيار الكهربائي وتدمير معظم المشافي بسبب القصف المتكرر الذي 

 استهدف المخيم خالل الفترات الماضية.
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وباالنتقال إلى ريف دمشق استهدفت مدفعية النظام السوري يوم أمس 

األطراف الغربية من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، دون أن يسفر 

عن وقوع اصابات بين المدنيين، تزامن ذلك مع إلقاء براميل متفجرة من 

زاد قبل الطائرات الحربية على المزارع والمناطق المتاخمة للمخيم، مما 

حالة التوتر والذعر بين سكانه الذين يعانون من استهداف مخيمهم 

بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، كما يشتكون من استمرار إغالق جميع 

الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، مما أجبر األهالي 

على سلوك طريق )زاكية، خان الشيح( بالرغم من خطورة ذلك على 

 هم حيث يتم استهداف الطريق بالرشاشات الثقيلة بشكل متكررة.حيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي وسط سورية يعاني أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في 

حمص من استمرار تدهور األوضاع المعيشية وتشديد اإلجراءات األمنية 

قاصدين الوصول على أبنائه، مما دفع المئات منهم إلى التوجه إلى تركيا 

 إلى أوروبا، وذلك بشكل مستمر.
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ً فيشتكي األهالي من تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي  أما معيشيا

لفترات طويلة حيث يتم قطع الكهرباء لحوالي الست ساعات على األقل 

وبشكل متواصل لتعود من بعدها لساعة واحدة فقط. وفيما يتعلق 

ً ل ألهالي فإن العديد من الحصص الغذائية التي بالمساعدات الغذائية فوفقا

توزعها وكالة "األونروا" وجدت غير صالحة لالستخدام خاصة مادة 

األرز التي وجد فيها بعض الحشرات والسوس. وعلى صعيد آخر يعاني 

المخيم من تشديد القبضة األمنية عليه من قبل األمن السوري والمجموعات 

لمخيم لتدقيق األمني بشكل كبير باإلضافة الموالية له، حيث تخضع مداخل ا

إلى حمالت االعتقال المتكررة التي تستهدف شباب المخيم بشكل خاص، 

 مما دفع معظمهم إلى الهجرة نحو أوروبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبنان:

واصلت حملة الوفاء األوروبية جولتها على تجمعات المهجرين 

وضاعهم المعيشية وتقديم الفلسطينيين من سورية إلى لبنان لالطالع أ

المساعدات الغذائية والعينية لهم، حيث قام وفد الحمله بتقديم الطرود 

الغذائية والمالبس والبطانيات للعائالت الفلسطينية السورية القاطنة في 

مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ، فيما قام وفد حملة الوفاء بجولة ميدانية 
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دف االطالع على أوضاعهم المعيشية على العائالت في أماكن السكن، به

 وسماع شكواهم وآالمهم واحتياجاتهم.

 

إلى ذلك كانت حملة الوفاء األوروبية بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سوريا 

/ من الشهر الجاري مادة 26/11في لبنان قد وزعت يوم الخميس 

 المازوت على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة في البقاع

الغربي وبعلبك، وذلك ضمن سلسلة قوافل حملة الوفاء األوروبية إلغاثة 

 الالجئين قبل الشتاء. 

 

( ألف الجئ 45يُشار أن فلسطينيي سورية في لبنان والبالغ تعدادهم )

يشتكون من أوضاع معيشية صعبة وأزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة 

منه، هذا إضافة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت يقتاتون 

لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها 

 السلطات اللبنانية عليهم.

 

 احصائيات:

( الجئاً 69أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء )

( الجئاً 12( الجئاً في مصر، و )15فلسطينياً قضوا خارج سورية، منهم )

( الجئين في 8( آخرين في اليونان، و )8( في ليبيا، و )10و) في لبنان،

( في 3( آخرين في فلسطين، و )3( الجئين في مالطا، و )6تركيا، و)

إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا وضحية 

 في ألمانيا.

 

( 3067)يُذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ 

ضحية فلسطينية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، 

حيث قضت الضحايا ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في 

المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء 

محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب 

 الموت".
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نوفمبر /  -/ تشرين الثاني 29سطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى فل

2015 

ً في األردن و)15,500• ) ً سوريا ً فلسطينيا ( الجئاً 45,000( الجئا

ً في لبنان، ) ً سوريا ً في مصر، 6000فلسطينيا ً سوريا ً فلسطينيا ( الجئا

 .2015وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية يوليو 

ً وصلوا إلى أوروبا خالل 36) أكثر من•  ً سوريا ً فلسطينيا ( ألف الجئا

 األربع سنوات األخيرة.

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة • 

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر 881العامة على المخيم لليوم )

ً على التوالي441( يوماً، والماء لـ )951من ) ، عدد ضحايا ( يوما

 ( ضحية.184الحصار )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى • 

 ( يوماً على التوالي.742منازلهم منذ حوالي )

ً بعد 943مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )•  ( يوما

 سيطرة مجموعات المعارضة عليه.

ام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( أي587مخيم درعا: حوالي )• 

 ( من مبانيه.70%)

مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: • 

 الوضع هادئ نسبياً مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

مخيم خان الشيح: استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين • 

 خان الشيح(. -ريق )زاكية المناطق المجاورة باستثناء ط


