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ذوو الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا عند الحدود التركية "
 "يناشدون الصليب األحمر التدخل لتسليمهم جثامين ذويهم

      

 
 

 استهداف المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح بالرشاشات الثقيلة. 

  من أبناء مخيم خان الشيح بعد اعتقال " فراس متعب الرملي" عن المدرساإلفراج
 .دام قرابة الشهر

 "333" فلسطينياً قضوا في محافظة درعا منذ بداية األحداث في سورية. 

  مليون دوالر لفلسطينيي سورية 3474بمبلغ " أونروا"الواليات المتحدة تتبرع للـ. 
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 آخر التطورات
التي قضت هي ومجموعة من الالجئين الفلسطينيين " حنان حسن موسى" ناشدت عائلة الالجئة

-71)السوريين، بإطالق نار، أثناء محاولتهم الوصول إلى األراضي التركية، وذلك يوم األربعاء 
الماضي، منظمة الصليب األحمر الدولية، للتدخل والعمل على اإلفراج عن جثامين الضحايا ( 2

 .نوب تركيةالمحتجزة بإحدى المشافي ج
الذين تواصلوا مع " حنان"ووفقًا لذوي الضحية 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فإن كل 
عماد "، و"، وآمنة يوسف"حنان حسن موسى"من 
من أبناء مخيم السيدة زينب قد قضوا " عزوز

برصاص حرس الحدود التركية أثناء محاولتهم 
كانت  الوصول إلى تركيا عبر الطرق البرية، حيث

الضحية تحاول اللحاق بابنتيها المتواجدتين في 
 .ألمانيا

وأكدت العائلة أن الجثامين ال تزال موجودة في ثالجات الموتى بإحدى المستشفيات جنوب 
تركية، مطالبة الصليب األحمر بالعمل على إعادة الجثامين إلى سورية حتى يتم دفنها في مقبرة 

 .مخيم السيدة زينب بريف دمشق
كر أنه قبل أيام نشرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، معلومات عن الحادثة حيث يذ

، والتي كانت برفقة الضحايا الذين قضوا خالل "مرام مروان دمحم"لم يعرف حينها إال الضحية 
 .محاولتهم دخول األراضي التركية عبر منطقة خاضعة لسيطرة مجموعات كردية

المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وفي سياق مختلف ُاستهدف 
صباح يوم أمس، بالرشاشات الثقيلة مما أدى لحالة من التوتر في صفوف األهالي المتواجدين 

يذكر أنه يتم استهداف ذلك الطريق بشكل مستمر من قبل  ،(خان الشيح-زاكية)عند طريق 
منه، وبالرغم من ذلك فإن األهالي يضطرون إلى المخاطرة عربات الشيلكا المتمركزة بالقرب 

بعبوره ألنه الطريق الوحيد المتبقي لهم بعد أن قام الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات التي 
 .تصل بين مخيمهم ومركز العاصمة دمشق

دام بعد اعتقال " فراس متعب الرملي"ومن جهة أخرى أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
علمًا أن عناصر حاجز القطيفة  ،حوالي الشهر، وهو من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق

 .التابع لألمن السوري اعتقل الرملي أثناء توجهه إلى عمله
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معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منذ بدء أحداث  7502هذا ووثقت مجموعة العمل أسماء 
 .اًل من مخيم خان الشيح ال يزال مصيرهم مجهوالً معتق 751الحرب في سورية، من بينهم 

 
، تلقيها دعمًا ماليًا بقيمة "أونروا"إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .مليون دوالر من الواليات المتحدة، لصالح الالجئين الفلسطينيين في سورية 71.1
مليون  51.0لكتروني، إنه سيتم تخصيص مبلغ في بيان نشر على موقعها اال" أونروا"وقالت الـ 

ُيقّدر عدد الالجئين "دوالر من التبرع، لدعم أنشطة االستجابة الطارئة للوكالة داخل سورية، حيث 
 ".ألف الجئ 705الفلسطينيين الذين ما يزالون يعيشون هناك بنحو 

طينيين في سورية قد في المائة من الالجئين الفلس 15وأوضحت الوكالة الدولية، أن أكثر من 
في المائة منهم يعتمدون على األونروا  50أصبحوا مشردين داخل سورية، فيما يقدر أن حوالي 

 .في الحصول على المساعدات اإلنسانية
التداخالت "مليون دوالر من أجل ما أسمته بـ  75.2وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 

الغالبية العظمى من الجئي فلسطين من "إلى أن  للوكالة في لبنان واألردن، مشيرة" الطارئة
يعيشون وجودًا متقلقاًل ومهمشًا وغير قادرين على تنظيم "سورية ممن هم في لبنان واألردن 

 ".وضعهم القانوني أو سبل الوصول إلجراءات التسجيل المدني والخدمات االجتماعية األساسية
مليون دوالر من أجل تلبية الحد األدنى من  777أنها تسعى للحصول على " أونروا"وتقول الـ 

االحتياجات اإلنسانية لالجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع الدائر في سورية خالل العام 
2571. 
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد  وبدوره

جنوب سورية منذ بداية األحداث في سورية الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في محافظة درعا 
من أبناء تجمع المزيريب، ( 70)من ابناء مخيم درعا، و( 255)بينهم  ،ضحية (557)بلغ إلى 
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البلد، طريق السد، طفس، )آخرين في مناطق متفرقة من محافظة درعا ( 05)في حين توفي 
 .(، تل شهابجاسم، المزيرعة، جلين، ريف درعا، تسيل النعيمة، عثمان، أزرع،

منهم جراء ( 715)، حيث قضى "557"عمل عن كيفية وفاة الضحايا إلى ذلك كشفت مجموعة ال
تحت التعذيب، في حين سجل ( 5)بطلق ناري، و( 11)برصاص قناص، و( 51)و القصف،

 75 تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى( 70)الجئًا ميدانيًا، و( 25)أعدام 
آخرين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وآخر قضى نتيجة نقص  75و ،ألسباب مجهولةالجئين 

الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، والجئان بالسالح األبيض، والجئ توفي بعد خطفه ومن ثم قتله، 
 .والجئ برصاص االحتالل الصهيوني

 
 .1122/ شباط ــ فبراير / 12/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (70055 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (725055 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (1555 ) لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .2570يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.2)أكثر من- 

 .2570األول كانون 
 مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك

( 057)يومًا، والماء لـ ( 7575)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 587)لليوم 
 .ضحية( 780)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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 بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 851)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7555)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 15)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 157)حوالي : مخيم درعا. 
  الوضع هادئ نسبيًا مع : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


