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وتأكيدات ..الجئ فلسطيني يضرب عن الطعام في مطار اسطنبول"
 "رسمية بوفاة ودفن الرضيع الذي قضى على الحدود التركية

      

 
 

  السيدة زينب قضاء فلسطيني متأثراً بجراحه نتيجة التفجيرات التي ضربت منطقة
 الشهر المنصرم

  على فلسطينيي سورية في " جوازات السلطة"السفارة الفلسطينية توزع دفعة من
 كلس التركية

  الخيرية تفتتح مركز تعليمي ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين
 بمنطقة وادي الزينة في لبنان

 95 " قضوا خالل شهر شباط من عام ً ً فلسطينيا ضحية في " 59"و..6102الجئا

 6109الشهر ذاته في عام 
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 ضحايا
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في التفجيرات التي " يوسف الحوراني"قضى الالجئ الفلسطيني 

، والتي أودت بحياة أكثر من 1122-1-12ضربت منطقة السيدة زينب بريف دمشق يوم األحد 
الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا في التفجيرات جريح، مما يرفع حصيلة  111ضحية و 211
 .ضحية غالبيتهم من أبناء مخيم السيدة زينب 01إلى 

 
 آخر التطورات

الجئ فلسطيني سوري، رفض القتال إلى " باسل عزام"
جانب قوات النظام السوري، فانشق عن جيش التحرير 

إال أنه وقع ضحية الحجز واالعتقال في  ،الفلسطيني
تورك بمدينة اسطنبول وذلك بحجة عدم مطار أتا

حصوله على تأشيرة الدخول التي تفرضها الحكومة 
التركية على الالجئين الفلسطينيين السوريين بما فيهم 

 .الفارين من الحرب
وبعد حوالي األربعة شهور من االحتجاز في المطار، 

تهديدًا مباشرًا على حياته، وسط مخاوف من إعادة ترحيله إلى سورية أو لبنان األمر الذي يشكل 
البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجًا على احتجازه، ومطالبًة بالسماح له " عزام"أعلن 

 .بالدخول إلى تركيا، ومعاملته وفق القوانين واألعراف الدولية فيما يتعلق بالجئي الحروب
، أن أيًا من السفارة أو من جانبهم أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

الذي يتهدده " عزام"الفصائل الفلسطينية في تركية لم يتحركوا، ولم يبذلوا أدنى جهد لوقف معاناة 
 .خطر الموت تحت التعذيب في حال تم ترحيله إلى سورية أو لبنان

ة يذكر أن مجموعة العمل كانت قد أطلقت نداءات متكررة لعدد من الجهات الفلسطينية واألهلي
ال يزال " باسل عزام"في تركيا، خالل الفترة الماضية بخصوص هذه القضية إال أن الالجئ 

 .محتجزًا حتى اليوم
والذي كان برفقة " جعفر عزوز"إلى ذلك وبعد شكوك حامت حول مصير الطفل الرضيع 

نة آم"و" عماد عزوز"الالجئين الفلسطينيين الثالثة الذين قضوا قبل أكثر من أسبوعين، وهم 
 ."حنان موسى"و" صالح
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أكدت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة بتركيا، أنه تم إبالغها 
قد قضى في وقت سابق وأن المشفى " جعفر"رسميًا من قبل مستشفى شرناق التركية بأن الطفل 

 .قد قام بدفنه
ذلك أثناء محاولتهم دخول و  س الحدود التركية،يذكر أن الالجئين الثالثة كانوا قد قضوا بنيران حر 
 .األراضي التركية هربًا من الحرب الدائرة في سورية

 
وفي سياق مختلف بدأت لجنة األهالي في مدينة كلس التركية، منذ يومين، بتوزيع الدفعة الثانية 

سوري، الجئ فلسطيني ( 211)من جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية على حوالي 
 .وذلك بحضور ممثل عن السفارة

إلى مدينة كلس قبل " فايد مصطفى"حيث أتت تلك الخطوة بعد زيارة قام بها السفير الفلسطيني 
سنة تقريبًا، حينها تم تشكيل لجنة األهالي هناك وكانت أول مهامها عمل استمارات خاصة 

ر مندوب السفارة الفلسطينية، بالجوازات ومساعدة األهالي على تعبئتها، والبصم عليها بحضو 
وذلك للتخفيف من أعباء سفر األهالي إلى مقر السفارة في العاصمة أنقرة، كما تم إعفاء مقدم 

 .يورو لكل شخص 01الطلب على الجواز من الرسوم الذي يبلغ 
أما في لبنان افتتحت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مركز آفاق التعليمي لالجئين 

في منطقة ( 3-0)لسطينيين السوريين والسوريين المهجرين في لبنان، مساء يوم أمس السبت الف
وادي الزينة بإقليم الخروب في لبنان، وذلك بحضور رئيس بلدية سبلين ومشايخ ومؤسسات 

 .وجمعيات خيرية ووجهاء وأساتذة، وعّرف فيها بالمركز وبرامجه التعليمية والتربوية
مدير المركز لمراسل مجموعة العمل " ماهر عبود"المركز والهدف منه صرح وحول أهمية افتتاح 

في لبنان أن الهيئة الخيرية تطمح من هذا المشروع أن يكون منارة علمية تضئ درب أطفال 
المهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين، وتنقذهم من غياهب الجهل التي تسببت بها الحرب 
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العبود أن هذا المركز يهدف بالدرجة األولى إلى النهوض بالمستوى الدائرة في سورية، وأضاف 
 .الفكري والعلمي ألبناء الشعب الفلسطيني

 
 احصائيات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 
الجئًا في الشهر " 00"، في حين قضى 1122فبراير من عام  –ضحية خالل شهر شباط ( 05)

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة 1120ذاته في عام 
في دمشق : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي 1122العمل أن ضحايا شباط 

، آخرين في درعا( 3)و آخرين في ريف دمشق،( 04)الجئين، إضافة إلى ( 0)وحدها قضى 
 .ئين قضوا في حلب، والجئ في الالذقيةالج( 3)و
توزعوا حسب  1120الذين سقطوا في شباط عام " 00"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا  

الجئًا ( 22)الجئًا، إضافة إلى ( 22)في دمشق وحدها قضى : المدن السورية على النحو التالي
ئين قضوا في مناطق الج( 7)و في حلب،( 3)و آخرين في درعا،( 7)و في ريف دمشق،

 .ضحية في حماة( 1)ضحايا في حمص، ( 0)و حدودية ومناطق متفرقة،
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 .ضحية" 3241" سورية قد بلغ 
 

 6106/ آذار ــ مارس / 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 (20011 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (015011 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (2111 ) لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .1120يوليو 



 

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

 

  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 72.1)أكثر من- 
 .1120ول كانون األ

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
( 002)يومًا، والماء لـ ( 2107)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 550)لليوم 

 .ضحية( 242)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع: مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 402)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2100)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 710)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : والرمل والعائدين في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


