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"الجئان فلسطينيان يقضيان جراء استمرار الحرب في سورية"
•
•
•
•
•

عناصر من داعش في مخيم اليرموك تسرق منازل النازحين إلى يلدا
قوات األمن السوري تفرج عن الجئة فلسطينية بعد اعتقال دام ألكثر من شهر
توزيع كفاالت األيتام في بلدة المزيريب جنوب سورية
مخيم النيرب على مسرح سكونه في مدينة مالمو السويدية
فلسطيني سوري يفوز بالمركز الثاني في بطولة الفيزيك بهولندا

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد نذير الزامل" ( 25عاماً) من أهالي مدينة حرستا جراء المعارك

المندلعة في بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية ،بين النظام السوري من جهة وقوات المعارضة السورية
المسلحة من جهة أخرى.
يذكر أن أحمد هو نجل الالجئ "نذير الزامل" الذي قضى يوم  15شباط  -فبراير المنصرم ،أثناء
االشتباكات التي اندلعت بين قوات المعارضة السورية المسلحة ،وقوات النظام السوري في الغوطة
الشرقية.
كما قضى الالجئ الفلسطيني "وسيم السعدي" جراء استمرار المعارك المندلعة في سورية ،علماً أن

السعدي هو أحد عناصر حركة الحرس القومي العربي الموالية للنظام السوري.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
الضحايا الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى ( )3680الجئاً.

آخر التطورات
قامت عناصر من تنظيم داعش جنوب دمشق ،بسرقة منازل األهالي التي نزحت خالل األيام
الماضية من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة بعد موجة القصف األخيرة.
وكان التنظيم قد منع األهالي من إخراج إي أثاث أو احتياجات خاصة لهم ،من مخيم اليرموك إلى
البلدات ،مكتفياً بالسماح لهم إخراج كيس مالبس شخصية وغطاء شتوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا بإغالق حاجز العروبة بالسواتر
الترابية وبشكل كامل ،وهو آخر المنافذ التي تصل بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.
يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك إلى البلدات الثالثة إثر
قصف النظام السوري وسيطرة داعش على مخيم اليرموك ،ويعيشون حياة بؤس ومعاناة كبيرة.

في غضون ذلك ،أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئة الفلسطينية المربية "أسماء عزام" بعد أن
اعتقلت يوم  18شباط  -فبراير الماضي أثناء عودتها من لبنان ألسباب مجهولة ،حيث غادرت
إلى لبنان إلجراء مقابلة "لم شمل" في السفارة األلمانية في بيروت ،وهي من أبناء مخيم النيرب
لالجئين الفلسطينيين في حلب.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ( )1773معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري

منهم أكثر من ( )106معتقالت.

من جانب آخر ،وبالتعاون مع جمعية شام لرعاية وكفالة األيتام ،وزعت هيئة فلسطينيي سوريا
لإلغاثة في المزيريب جنوب سورية ،كفاالت لـ ( )14يتيماً لمدة ثالثة أشهر ،وقيمة الكفالة ()135

دوالر أمريكي لكل يتيم.

كما وزعت مؤسسة "بنيان اإلنسانية" كفاالت أبناء شهداء المزيريب ضمن حملة "كفالة يتيم" ،حيث
تم توزيع مبلغ ( )50دوالر أمريكي لـ ( )66يتيماً.
وقالت المؤسسة عبر حسابها على "فيس بوك" أن الحملة كانت نتاج أهالي بلدة المزيريب ،وأنها
شملت جميع أيتام شهداء المزيريب ممن لم يتم كفالتهم من أي جهة.

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء ،وذلك بسبب
القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة ،والذي تسبب بدمار كبير في البنى التحتية
إضافة النقطاع الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.
وفي بالد المهجر ،يستضيف معرض سكونه للرقص في مدينة مالمو السويدية عرض مسرحي
موسيقي باسم مخيم "النيرب" ،بقيادة ابن مخيم النيرب المايسترو "طارق الحاج" يوم  24آذار -
مارس الجاري.

ووفقاً للحاج فأن هذه المسرحية تعبر عن التقاء الثقافات بين الموسيقي العربية األصيلة ،مشي اًر إلى
أنه طور بعض األغاني واأللحان العربية لتتوافق مع العرض الراقص مع مصممي الرقصات

 Laurence Yadisو ،Nicolas Cantillonsعلى طريقة الرقص المعروفة بـ  ،FuittFuittحيث
يقوم تسعة راقصين عالميين بالعرض الراقص على الحان الموسيقى العربية.
يذكر أن مسرح سكونه للرقص يحتل مكانة متميزة بوصفه من أهم مبدعي فن الرقص المسرحي
الحديث في الدول اإلسكندنافية وقد تأسس عام  1995في إقليم سكونه على يد كبار الفنانين.
الخيال" على المركز الثاني في إحدى بطولة
وفي هولندا ،حاز الالجئ الفلسطيني السوري "باسل ّ
"الفيزيك" التي أقيمت في هولندا.
الخيال أحد أبناء حي طريق الشام المقابل لمخيم العائدين في حمص
ويعتبر المركز الذي حققه ّ
والمهجر إلى هولندا إنجا اًز مهماً في مسيرته الرياضية ،كما سيمنحه هذا الفوز الثقة بالنفس
واالستمرار بالتدريب للحصول على المركز األول في بطولة هولندا للفيزيك.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى هولندا حققوا الكثير
من النجاحات منهم الالجئ الفلسطيني الشاب "بهاء التوبة" من أبناء مخيم العائدين بحمص الذي
فاز بالمركز الثالث في بطولة  Isala cupفي هولندا بوزن  98كغ ،وحصل بهاء على المركز
الثالث في أول بطولة مفتوحة لكمال األجسام شارك بها في هولندا ،والتي جرت يوم 2017/3/27
في  capelle aan den ijsselبمدينة روتردام.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  19آذار  -مارس 2018
• ( )3680حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )467امرأة.
• ( )1673معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1705على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1441يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1281يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )536يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

