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العدد2354 :

"الجئان فلسطينيان يقضيان في معارك البادية السورية"
• األمن السوري يعتقل الفتى الفلسطيني "عقاب عقاب" منذ  7سنوات
• نشاطات كشفية لألطفال في مخيم الرمل في الالذقية
• ألمانيا تتبرع لألونروا بـ 10,1مليون دوالر

آخر التطورات
قضى الالجئان الفلسطينيان "محمد يحيى حجاج" و"أحمد يحيى حجاج" خالل مشاركتهما في
المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة "داعش" في منطقة بير علي جنوب الميادين شرق سورية ،وهما
من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،ومن عناصر مجموعة "لواء القدس"
الموالية للنظام السوري.

هذا وتشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )728فلسطينياً قضوا
خالل قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.
إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفتى الفلسطيني "عقاب ممدوح عقاب" منذ 7
سنوات ،وتم اعتقاله من حي الكاشف بدرعا بتاريخ  ،2012-05-02وهو من أبناء مخيم درعا
ّ
لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،وهو نجل أحد كوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار السلطات السورية بالتكتم
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من ()1747
معتقالً فلسطينياً في السجون السورية منهم أكثر من ( )107نساء.
ظمت مفوضية يافا الكشفية نشاطات كشفية لألطفال الفلسطينيين في مخيم
وفي سياق آخر ،ن ّ
الرمل بالالذقية وشارك فيها عشرات األطفال والناشئين ،وبدأ النشاط بمسير خلوي إلى منطقة
الحرش في الكورنيش الجنوبي في مدينة الالذقية ،وتخلل المسير صيحات وأناشيد كشفية،
وإفطار عند الوصول ،كما تم تنظيم ألعاب كشفية ورقصات وصيحات ،ومن مبدأ "اترك المكان
أفضل مما كان" قامت المجموعات بتنظيف المنطقة قبل البدء بالتجمع للعودة إلى مقر
المفوضية.
يذكر أن مخيم الرمل في الالذقية يعد من أكثر المخيمات أمناً في الوضع الراهن حيث لم
يتعرض للحصار والقصف العنيف كما هو الحال في معظم المخيمات الفلسطينية في سورية،
لكن تعرض في بداية الحرب إلى حملة من االعتقاالت وقضى عدد منهم في السجون السورية.
في غضون ذلكّ ،قدمت ألمانيا تبرعاً بقيمة  10,1مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) للمساهمة في تمويل مجاالت التعليم
والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية.

وأكد رئيس مكتب التمثيل األلماني في فلسطين "كريستيان كالجس" على أهمية التبرع األلماني
بالقول" :إن هذا التبرع يعد اعترافاً من ألمانيا بالدور الكبير الذي تلعبه األونروا ليس فقط في
تقديم خدمات التنمية البشرية األساسية والمساعدات اإلنسانية لالجئي فلسطين وحماية حقوقهم
اإلنسانية االساسية فحسب ،بل وأيضاً في تقدم السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط".
وتعتبر ألمانيا عضو في اللجنة االستشارية لألونروا منذ عام  ،2005وفي عام  ،2018قدمت
ألمانيا ما مجموعه  177,4مليون دوالر استجابة ألزمة الوكالة المالية ،لتصبح بالتالي ثاني أكبر
مانح لألونروا بعد االتحاد األوروبي.

