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"عشرات الفلسطينيين يلتحقون بخدمتهم اإلجبارية في جيش التحرير بسورية"

• الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري
• مركز توثيق الفلسطينيين شمال سورية يدعو العائالت الفلسطينية للحصول على البطاقة األسرية
• جولة تفقدية لألونروا في مخيم العائدين بحمص

العدد2403 :

ضحايا
قضى الجئ فلسطيني من أبناء مخيم السبينة بريف دمشق تحت التعذيب في سجون النظام
السوري بعد اعتقال دام خمس سنوات ،لم يعرف مصيره خاللها.
وكان الالجئ التي تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمه بناء على طلب من ذويه ،قد اعتقل
على حاجز مخيم اليرموك ،وتم تسليم عائلته شهادة وفاة ولكن دون تسليم الجثة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في السجون السورية وفق االحصاءات الموثقة لدى
مجموعة العمل إلى ( )606الجئين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
التحق مئات الشباب الفلسطينيين بخدمتهم اإلجبارية في جيش التحرير الفلسطيني بسورية خالل
شهر أيار الماضي ،والتي تشمل بمعظمها إما حملة شهادات جامعية أو ممن أنهوا تأجيالتهم
الدراسية في  15آذار الماضي ،حيث استمرت المهلة شه اًر كامالً من  22نيسان حتى  22أيار.
حدد النظام السوري يوم  22نيسان آخر يوم لتسليم الهوية المدنية إلى شعبة التجنيد ،وبناء
حيث ّ
على التعليمات واألنظمة المتعارف عليها المفروضة على الالجئين الفلسطينيين والسوريين فيما

يخص الخدمة العسكرية ،فإن المكلف ُيمنح ورقة مهمة من شعبته بعد تسليم هويته ،ليراجع
مديرية التعبئة التابع لها.

وتشير مصادر تابعة في الجيش إلى أن مدة المهمة أو مهلة مراجعة مديرية التعبئة عادة تتراوح
بين  48ساعة وتصل إلى أسبوع في بعض األحيان ،منوهة إلى أن الشهر الذي يلتحق فيه
المكلف ال ُيحسب من خدمته سواء التحق في أول أيام الشهر أو آخرها.
وأكدت مصادر مطلعة ﻭﺻﻮل ﺩفعات مﻦ الشباب الفلسطينيين المجبرين على الخدمة العسكرية
إلى مدرسة باسل األسد في مدينة مصياف الواقعة جنوب غرب مدينة حماة ،والتي تعتبر المحطة
األولى للعناﺻر الجديدة في جيش التحرير الفلسطيني.
هذا ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن ،مما دفع بالعديد من الشباب
الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان
المجاورة ،أو البقاء في مناطق خارج سيطرة النظام السوري وأجهزته األمنية.
هذا وتواﺻل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح ،وإرسالهم
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة
المسلحة.
وكان فريق الرﺻد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أعلن أنه وثق
تفاﺻيل ( )277ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في
سورية.
في غضون ذلك ،دعا مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري العائالت الفلسطينية
المسجلة في المركز للحصول على البطاقة األسرية الجديدة ضمن القوانين واألنظمة النافذة لديه.
وذكر المركز أن التقدم للبطاقة األسرية سيبدأ بعد عيد الفطر ،وحدد شروطاً لمنحها وهي :أن
يمتلك مقدم الطلب أوراق ثبوتية كاملة ومسجلة أﺻوال بالمركز ،تعبئة االستمارة المخصصة
للطلب واحضار ﺻورة شخصية عدد  2والهويات الشخصية ،أن يكون الزواج قد تم تنظيمه في
إحدى المحاكم الشرعية المختصة أو الشروع في تسجيله ،أن يبرز المتقدم للبطاقة بيانات والدة
لألبناء أو قرار محكمة شرعية بتثبيت نسب األبناء او ضبط شرطة من مكان السكن الحالي
بفقدان األوراق الثبوتية في حال فقدانها.

ومركز توثيق الالجئين الفلسطينيين هو دائرة أحوال مدنية للفلسطينيين المهجرين قس ار الى
الشمال السوري ،وافتتحته الحكومة السورية المؤقتة في مدينة عفرين قرب حلب شمالي سورية،
بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون خالل تنقلهم بين المناطق أو مراجعتهم
للدوائر الرسمية وغير الرسمية.
في سياق آخر ،قام مدير عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سورية "أمانيا
مايكل" ومدير عام الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب "علي مصطفى" وعدد من مسؤولي
الوكالة بجولة تفقدية لمخيم العائدين في حمص.
وتحدث مدير عام األونروا ومدير عام الهيئة العامة لالجئين عن دعم الالجئين الفلسطينيين
والجهود المبذولة لسد عجز الوكالة وتوفير الدعم بعد قطع الواليات المتحدة دعمها.
وذكر أمانيا وجود حملة لنظافة مخيم العائدين بحمص وضرورة الحفاظ على البيئة في المخيم
والمخيمات األخرى ،مشي اًر أنها جاءت تكريماً لعمال ﺻحة البيئة وعرفاناً لجهودهم.
هذا ويعاني الفلسطينيون في مخيم العائدين في حمص من أزمات معيشية خانقة ،وانقطاع التيار
الكهربائي ولساعات طويلة وبشكل مستمر ،كما يجد أبناء المخيم ﺻعوبات كبيرة في تأمين الغاز
للطبخ والتدفئة وبأسعار مرتفعة.

