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   2329  العدد

 "( الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية484في ذكرى عيد األم: )"

 منازل بمخيم النيرب 5ماس كهربائي يتسبب في حرق  •

 لسطينيو سورية معاناة وهجرة متواصلة إلى اليونانف •

 عائلة عبد هللا أحمد عقله تناشد للكشف عن مصيره •

 متطوعون فلسطينيون يشاركون في دورة دعم نفسي لألطفال في دمشق وحمص وحلب •

21-03-2019 



 

 آخر التطورات

( ضحية من النساء الفلسطينيات 4841وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط )
ذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية خالل فترة امتداد من

 .2019ولغاية آذار مارس  2011الصراع الممتدة بين آذار مارس 

( جراء الحصار ونقص 68( الجئة قضت نتيجة القصف، و)240)فيما كشفت المجموعة أن 
( امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، 28قضت )الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما 

( غرقًا، في حين أُعدمت 26( ضحية بطلق ناري، و )24( إثر التفجيرات، فيما قضت )37و)
 ذبحًا،( ألسباب أخرى )20" تحت التعذيب في السجون السورية، و)34( الجئات ميدانيًا، و"5)

 . (برصاص االحتالل الصهيونياغتيااًل، انتحارًا، أزمات صحية، حرقًا، اختناقًا، و 

 
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات الالتي قضين خالل األعوام السابقة، 

" 163توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "
دينة ( نساء، وفي م8( ضحية، وفي حمص سقطت )152امرأة، أما في ريف دمشق فقد سقط )

حماه فسجل سقوط امرأة في حي االربعين، وواحدة في مخيم الرمل بالالذقية، أما في مدينة حلب 
 ( امرأة. 66( فلسطينية، وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط )20فقد سقط فيها )

باالنتقال إلى شمال سورية تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق مروع امتد لخمسة منازل بركس 
 ب لالجئين الفلسطينيين بحلب، دون وقوع إصابات أو وفيات.في مخيم النير 



 

من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أنه عرف من بين العوائل وأصحاب المنازل التي 
نشبت فيها النيران الالجئ الفلسطيني أبو فراس الحسن، بيت صقر، إبراهيم إبراهيم، محمد 

 إبراهيم، وأبو قسام ساعد. 

 
ن مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات اقتصادية ومعيشية هذا ويعاني سكا

خانقة جراء الصراع الدائر في سورية، وذلك بسبب غالء األسعار وشح المساعدات اإلغاثية، 
وانتشار البطالة بين صفوف أبنائهم وعدم وجود مورد مالي ثابت، كما يشتكي أهالي المخيم شح 

 غالء أسعارهما في حال توفرهما.مادتي الغاز والمازوت و 

في غضون ذلك يواصل الالجئون الفلسطينيون من سورية الهجرة عبر قوارب المهاجرين نحو 
الجزر اليونانية، المنفذ الوحيد لهم للوصول إلى اليونان، ومنها إلى دول اللجوء األوروبية، في 

 رحلة يصفها الالجئون بـ "رحلة الموت".

الجئين الفلسطينيين السوريين من ويشير فريق الرصد في مجموعة العمل أن محاولة عبور ال
تركيا إلى اليونان تكاد تكون يومية، وذلك عبر قوارب البحر أو عن البر، ومنهم يستطيع 

 الوصول ومنهم من يقبض عليه خفر السواحل التركي.

فبعد العبور الصعب من األراضي السورية إلى التركية وتحت تهديد القتل ورصاص الجيش 
الالجئين إلى مناطق التهريب التركية كمدينة إزمير ومرسين واسطنبول التركي، يتجه غالبية 

 وغيرها من المدن التي ينطلق منها المهاجرون.



 

بدورها ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني عبد هللا أحمد عقله، من سكان حي الحجر األسود 
مجهواًل عقب بدمشق المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بات 

فقدان االتصال به منذ أكثر من ست سنوات، وأوضحت العائلة عبر رسالة أرسلتها لمجموعة 
أثناء عودته من مخيم  2013العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها فقدت االتصال بولدها عام 

 خان الشيح إلى منزله في الحجر األسود، وحتى اللحظة لم تصل عنه أي معلومات. 

الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  وكان فريق
( الجئة 38( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )300) نأكثر م

فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين 
 صمة دمشق.الفلسطينيين جنوب العا

من جهة أخرى وتحت عنوان المرونة النفسية عند األطفال يشارك عشرات الشباب والمتطوعين 
الفلسطينيين في برنامج تدريبي لمدة خمسة أيام، تشرف عليه جمعية الهالل األحمر وبالتعاون 

 مع الصليب األحمر الدنماركي.

دمشق ضمن قاعة المحاضرات  الجاري في شعبة 16وبدأ البرنامج التدريبي صباح السبت 
بمجمع يافا الطبي، وداخل مشفى بيسان بمخيم العائدين في حمص، وفي حلب ضمن شعبة 

 الهالل األحمر في مخيم النيرب.

 


