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قضاء الجئَين فلسطينَيين وإصابة آخر خالل مشاركتهم القتال في "
 "سورية

 

 
 

 .األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم النيرب 

 ."للعام الثالث على التوالي، النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد محمود زيدان 

  يللفلسطيناألونروا تتلقى تبرعات من إيطاليا والدنمارك وتتعهد بمواصلة تقديم مساعداتها 

 سورية.

 .توزيع كفاالت أيتام على أطفال فلسطينيي سورية جنوب تركيا 
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 آخر التطورات

قضى الجئان فلسطينيان وأصيب الجئًا آخر خالل مشاركتهم القتال في سورية، ونقل مراسلو 
 اء كل من: مجموعة العمل قض

الالجئ "زهير علي شحادة" من أبناء مخيم جرمانا حيث قضى خالل مشاركته القتال مع 
مجموعات موالية للنظام بريف دمشق، فيما قضى الالجئ "عالء أسعد" أحد عناصر مجموعة 

داعش على منطقة خناصر بريف  -"لواء القدس" الموالية للنظام السوري بعد هجوم لتنظيم الدولة 
شمال سورية، وأشار مراسل مجموعة العمل شمال سورية، عن سقوط ضحايا آخرين من حلب 

 .المجموعة

 
كما أصيب الالجئ الفلسطيني "شادي موعد" أحد أفراد مجموعة "حركة فلسطين حرة" الموالية 

مجموعات من تنظيم و  للنظام السوري إثر مواجهات جرت بين مجموعات عسكرية موالية للنظام
 عش على قاطع الشهداء في مخيم اليرموك المحاصر.دا  -الدولة 

وبذلك ترتفع حصيلة عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب إلى 
 ( ضحية.3435)

وبدورهم أكد ناشطون أن المجموعات المسلحة الموالية للنظام السوري تجند العديد من شباب 
لة الظروف المأساوية والمعيشية التي يمر بها أبناء المخيمات الفلسطينية مقابل المال، مستغ
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المخيمات من العوز وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية، وترسلهم إلى جبهات القتال ضد 
 .مجموعات المعارضة المسلحة، بذريعة حماية المخيمات الفلسطينية

( 1980) زهراوي" مواليد "محمد أحمد في غضون ذلك، اعتقل النظام السوري الالجئ الفلسطيني
أثناء  ،شباط / فبراير الجاري  – 6أحد أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، يوم 

قدومه من مدينة الالذقية التي يعمل بها مدرسًا للغة العربية إلى مخيم النيرب لوداع عائلته قبل 
أو أنباء عن مكان اعتقاله، مما  سفرها )لم شمل( إلى ألمانيا، وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات

( بحسب احصائيات 1161يرفع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري إلى )
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

 
في حين يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد محمود زيدان" منذ شهر كانون 

وحتى اللحظة، حيث أعتقل من قبل عناصر حاجز الجسر أثناء  ٢013الثاني / يناير من عام 
خروجه من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينين جنوب العاصمة السورية دمشق، لتأمين بعض 

 المواد الغذائية واألدوية لوالديه المسن.

ولية ومن جانبهم أطلق أهالي المعتقلين نداء ناشدوا خالله األمم المتحدة وكافة المنظمات الد
واإلنسانية بالضغط على النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن 
مصيرهم، وبحسب أهالي أحد المعتقلين بأن خوفهم على مصير أبنائهم زاد بعد التقرير الذي 

مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن »أصدرته منظمة العفو الدولية أخيرًا، تحت عنوان 
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تنفيذ اعدامات جماعية سرية شنقًا بحق »والذي أشار إلى قيام السلطات السورية بـ  ،«صيدنايا
 .«ألف معتقل غالبيتهم من المعارضين المدنيين13

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( على موقعها 
( AICSاإليطالية للتعاون اإلنمائي )اإللكتروني أن الحكومة اإليطالية قدمت من خالل الوكالة 

مليون يورو لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق  ٢,٢5تبرعًا بقيمة 
 األدنى )األونروا(، وذلك دعمًا لعمليات الوكالة الطارئة استجابة لألزمة السورية الجارية.

يذهب من أجل االستجابة الحتياجات الجئي وأشارت األونروا أن مبلغ التبرع المقدم من إيطاليا س
 .فلسطين الذين تضرروا جراء النزاع

مليون يورو من أجل ضمان  1,5ومن أصل إجمالي هذا التبرع، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص 
الجئ من فلسطين في  56,300استمرارية تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الحيوية لحوالي 

 .تهم من الجئي فلسطين من سوريااألردن ولبنان، غالبي

يورو سيصرف على توفير  750,000كما أوضحت األونروا أن المبلغ الباقي من التبرع والبالغ 
الجئ من فلسطين في سورية ولدعم الخدمات التعليمية لما  45,000المعونة الغذائية ألكثر من 

مدرسة تديرها  101في طفل في سن المدرسة من الجئي فلسطين مسجلين  ٢5,000يقارب من 
 األونروا وال تزال تعمل في البالد.

وتعهدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين )األونروا( باالستمرار بتقديم مساعداتها 
اإلنسانية المنقذة لحياة الجئي فلسطين من سورية الذين يعيشون في لبنان، وذلك بعد أن تبرعت 

مليون دوالر(، لدعم خدمات وبرامج  3,6نماركية )حوالي مليون كرونا دا ٢5الدانمارك مبلغ 
 .األونروا الرئيسة التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في لبنان

وأشارت األونروا إلى أن هذا المبلغ سيساعدها في ضمان قدرة الوكالة على االستمرار بتقديم 
الخدمات االجتماعية الخدمات األساسية في لبنان في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة و 

وتحسين المخيمات لالجئي فلسطين عالوة على توفير الفرص لمستقبلهم والتقليل من حاالت 
 الفقر وآثاره.
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"إنني سعيدة ألن الدانمارك قد  وزير التعاون التنموي الدانماركيمن جانبها، قالت أوال تورناس 
محاولة جعل الحياة أكثر تحمال تمكنت من تقديم تبرع إضافي من أجل عمل األونروا الهام ب

 .بالنسبة لالجئي فلسطين"

وأضافت الوزير تورناس أن "عمل األونروا في لبنان بمساعدة الجئي فلسطين هو عمل حاسم، 
إن العديدين من الالجئين قد فروا و  سواء من منظور إنساني أو من منظور االستقرار اإلقليمي

 رون اللجوء للمرة الثانية".من األعمال العدائية في سورية وهم يختب

( ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون في 560وتشير إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل )
 %95( ألف الجئ داخلها، وأن أكثر من 450سورية قبل اندالع الحرب فيها، بقي حوالي )

( ألف 43) فضاًل عن نحو بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة
 عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إليهم.

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد هربوا خارج 1٢0فيما أكدت األونروا على أن أكثر من )
( ألف الجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان، باإلضافة 30البالد، بمن في ذلك أكثر من )

 يث يواجهون وجوًدا مهمًشا ومقلقاًل"."ح ( ألف آخرين توجهوا إلى األردن17إلى )

 

 لجان عمل أهلي 

وزعت جمعية طريق الحياة كفاالت األيتام الشهرية على األطفال الفلسطينيين السوريين المهجرين 
في مناطق )الريحانية، مرسين، أنطاكيا، أضنة، كلس، غازي عنتاب، أورفة، ونيزب الواقعة 

والمساعدة للعائالت الفلسطينية السورية والتخفيف من جنوب تركيا، ولك بهدف تقديم يد العون 
 آالمهم ومعاناتهم.

( آالف الجئًا وذلك وفق 8يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر بحوالي )
 تقديرات غير رسمية.
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 2017فبراير/  –شباط  /9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3435 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1160( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1330يومه )يدخل 

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1034انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.841)

  ( يومًا، 1378العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من
 ( يوما.113والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1183)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في ٢016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31ن يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حي

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


