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 "مهجر فلسطيني شمال سورية يبيع حذاءه لشراء الحليب لطفليه"

 بيسي منازلهم • التوتر األمني يجعل الفلسطينيين في المزيريب ح

 • اإلهمال الطبي يزيد معاناة المهاجرين في مخيم كوس المغلق

 قضوا خالل األحداث في سورية جيش التحرير الفلسطينيضحية من  280 •

 • األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "خالد خليل" 



 

 آخر التطورات 

عائلة فلسطينية مهجرة من المخيمات والتجمعات الفلسطينية إلى شمال سورية  1450تعيش أكثر من  

أوضاعًا متردية، ومن ببنها عائلة الالجئ الفلسطيني "محمد عدنان" ويسكن بمنطقة ميدانكي في 

 عفرين، ويواجه أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية. 

وعة العمل معاناته وصعوبة العيش في المنطقة بال موارد مالية،  ويصف المهجر الفلسطيني لمجم

فحينما ولدت زوجته طفلين في مشفى الشفاء بعفرين شمال سورية، وبسبب وضع أحد الطفلين  

الصعب وضع في الحضانة، ثم أخرج منها وهو بحالة ليست جيدة، حيث يبلغ وزنه كيلو غرام واحد  

اآلخر الوالدة  2والطفل  وعند  حليب    كيلو،  علبة  لشراء  يلبسه  الذي  حذاءه  فباع  المال،  لديه  يكن  لم 

 ليرة تركي.  60لطفليه التوأم بسعر 

 

ووجه عدنان مناشدة عبر مجموعة العمل للمنظمات اإلغاثية الدولية والفلسطينية ووكالة األونروا،  

امج وكالة األونروا  بمّد يد العون له ولعائلته التي تفتقد أدنى مقومات العيش اإلنساني، وشمله ببر

 الصحية والمالية إلى جانب آالف المهجرين الفلسطينيين شمال سورية.



 

المركز   العمل من أجل فلسطينيي سورية، قد طالبت خالل مداخلة شفهية قدّمها  وكانت مجموعة 

الالجئين   بشمل  بجنيف،  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  استماع  جلسة  أثناء 

ن في الشمال السوري ببرامج وكالة األونروا من إغاثة وخدمات صحية وتعليمية وكافة  الفلسطينيي 

 برامج المنظمات الدولية اإلنسانية األخرى. 

إلى جنوب سورية، يجبر التوتر األمني في المزيريب جنوب سورية، الالجئين الفلسطينيين على البقاء  

ئشة أو عبوة ناسفة أو تعرضهم لالختطاف،  في منازلهم وحاراتهم خوفًا من أن تطالهم رصاصة طا

جراء الحرب المشتعلة بين قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية وعناصر سابقة من المعارضة  

 جنوب سورية.

 

منهم   العشرات  أن  بسبب  أبنائهم،  واعتقال  للمنطقة  النظام  قوات  اقتحام  من  األهالي  ويخشى 

التحر جيش  في  اإلجباري  للتجنيد  المحال  مطلوبون  إغالق  إلى  إضافة  أخرى،  لتهم  الفلسطيني  ير 

 التجارية أبوابها مع كل تصعيد أمني أو تفجير في المنطقة. 



 

( عائلة فلسطينية في بلدة المزيريب ومئات العائالت الفلسطينية النازحة عن  1700ويعيش قرابة )

انعد من  ويعانون  كورونا،  جائحة  ظل  في  سيئة  معيشية  أوضاعًا  درعا  المالية  مخيم  مواردهم  ام 

 واعتمادهم على مساعدة األونروا المالية، وفقدان األمان في المنطقة. 

في قضايا الهجرة، اشتكى مهاجرون فلسطينيون في مخيم جزيرة كوس المغلق في اليونان، من سوء  

د  أو أي مرض آخر، وأفا   COVID-19الرعاية الطبية، وضعف االحتياطات المتخذة لحمايتهم من انتشار  

السلطات   المهاجرين األفارقة بسبب إهماله ورفض  أحد  العمل بوفاة  المخيم لمجموعة  الجئون في 

 نقله للمشفى حيث كان يعاني من زائدة دودية. 

وأشار الالجئون إلى أن عشرات الحاالت التي تستدعي المتابعة الطبية يتم إهمالها من قبل السلطات،  

العناية المطلوبة، ومن تلك الحاالت أيضًا، أحد المصابين    كحاالت مرض بالسرطان وحوامل ال تتلقى

بمرض السل لم ينقل من مركز االحتجاز في الجزيرة إلى المشفى إال بعد ثالثة أشهر من معاناته مع  

الرعاية   للحصول على  وقتًا طوياًل  تعاني من مرض تنفسي،  الالجئات  إحدى  استغرقت  كما  المرض، 

آالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في   4الفلسطينيين في اليونان  بحوالي   ويقدر عدد الالجئين، الطبية

 كوس، والبر اليوناني.  -ليروس  -خيوس   -متليني  -الجزر "لسبوس  

مجموعة  العمل من   أجل فلسطينيي  سورية   أنه  على صعيد مختلف، أعلن فريق الرصد والتوثيق في  

وثق  تفاصيل  )280(  ضحية  من  مرتباته  قضوا   منذ  بداية الحرب الدائرة في  سورية،  مشيراً   أن  معظم 

الضحايا  قضوا  إثر  األعمال  العسكرية  في  ريف  دمشق  إلى  جانب  قوات  النظام  السوري،   حيث  شهدت  

منطقة  تل  كردي  في  ريف دمشق  أبرز  معارك  جيش  التحرير  وأكبرها  من  حيث  عدد  ضحاياه،  إضافة  إلى  

 تل صوان القريبة من  تل  كردي ومنطقة السويداء جنوب سورية.

عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خالل    15وأضاف فريق الرصد والتوثيق أن  

التعذيب في سجون   إلى قضاء عدد منهم تحت  السوري، إضافة  النظام  القتال ضد قوات  مشاركتهم 

 النظام السوري. 



 

نذ بداية الصراع الدائر ( عنصرًا من مرتبات الجيش اعتقلوا وفقدوا م17كما وّثقت المجموعة بيانات )

، ورصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل المعارضة السورية المسلحة  2011في سورية منذ عام 

 أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي. 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "خالد محمد خليل التوبة"  

ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عن    13/3/2015لى التوالي، حيث اعتقل يوم  للعام السادس ع

مصيره، وهو من أهالي قرية صفورية في فلسطين من سكان مخيم العائدين في حمص، وهو في 

 العقد الثالث من العمر.  

ر من  ( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منهم أكث1797ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )

 ( نساء. 110)


