
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مهجرو مخيم اليرموك يعيشون معاناة إنسانية صعبة في البادية السورية"

 مجند من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في سورية •

 مليون الجئ فلسطيني ال يمكن إلغاء وجودهم 5,4كرينبول:  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "زهير عوض" للعام السادس •

 

    2130  العدد
03-09-2018 



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "إحسان حسين علي الخنيفس" من أبناء مخيم السيدة زينب، خالل 
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية في سورية، وهو من مرتبات 

 جيش التحرير الفلسطيني.

جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة من 
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، إلى 

( ضحية، منوهًا إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من 259)
 غالبيتهم في ريف دمشق. سورية

 
 آخر التطورات

يعاني قرابة مائة الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك وجنوب دمشق أوضاعًا إنسانية قاسية 
 في البادية السورية، بعد تهجيرهم إليها في الشهر الخامس من العام الجاري.

داء ودمشق في بادية وقال ناشطون أن هؤالء المدنيين محاصرون في مناطق تتبع لريفي السوي
الشام، بعد أن أجبرتهم قوات النظام على الخروج بالحافالت إلى تلك المناطق خالل نقلها مقاتلي 
تنظيم داعش إلى هناك في أعقاب الحملة العسكرية األخيرة على المخيم والمنطقة الجنوبية في 

 أيار / مايو الماضي.

ن ظروفًا أمنية سيئة بسبب قصف قوات وأضاف الناشطون أن المدنيين المحاصرين يواجهو 
النظام السوري والروسي، منوهين أن أحد المدنيين ممن هجروا قضى قبل أيام نتيجة القصف 

 على الريف الشرقي للسويداء من قبل طائرات النظام.



 

وأشار الناشطون أن المهجرين يعانوا من نقص كبير في المواد الغذائية والطبية، وسط أنباء 
تتحدث عن إصابة العشرات منهم باألمراض، ووجود صعوبات كبيرة بتأمين العالج وصلت لهم 
 الالزم لهم.

واتهم الناشطون المعارضة السورية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بتنكرهم لمعاناة هؤالء 
المدنيين، باعتبارهم موجودين في مناطق سيطرة تنظيم داعش، وعدم مد يد العون لهم سواء على 

 توى اإلغاثي أو الصحي.المس

 
الجدير ذكره أن عشرات العائالت من الالجئين الفلسطينيين أجبروا على الهجرة في الحافالت 
التي أخلت عناصر تنظيم داعش من جنوب دمشق، خوفًا من قوات الجيش واألمن السوري، 

 حيث يعتبرهم موالين للتنظيم.

ا رسالة مفتوحة لالجئين الفلسطينيين وفي سياق آخر، وّجه المفوض العام لوكالة األونرو 
وللمجتمع الدولي، أكد خاللها على استمرار دعم ومواصلة عمليات األونروا لالجئين الفلسطينيين 

 رغم القرار األمريكي وقف مساعداتها للوكالة.

لديهم حقوقًا  -الالجئين الفلسطينيين-وقال كرينبول "إن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها تبقى أن 
مليون رجل وامرأة وطفل ال يمكن  5,4بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يمثلون مجتمعًا قوامه 

 وجودهم" بإلغاءببساطة القيام 

وأعرب المفوض العام عن أسفه وخيبة أمله لطبيعة القرار األمريكي، مؤكدًا رفضه للقرار، واتهمها 
على أية حال بأنه متصل بالتوتر بين بتسييس المساعدات اإلنسانية بقوله" لقد ظهر واضحًا 



 

الواليات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب اإلعالن األمريكي بشأن القدس وليس له 
يسًا واضحا للمساعدات اإلنسانية، واإلعالن الذي صدر يعالقة بأداء األونروا، وهو لذلك يمثل تس

نساني ينبغي أن يبقى بعيدًا عن التسييس، وإنه باألمس يشكل تحديًا إضافيًا لمبدأ أن التمويل اإل
 يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد األطراف والنظام اإلنساني"

وأكد في رسالته المفتوحة لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة واألردن 
 قى.ولبنان وسوريا، بأن عمليات األونروا ستستمر وبأن الوكالة ستب

ودعا كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل نجاح مساعي األونروا، مشيرًا إلى أن 
 مليون دوالر من أجل النجاة من أزمة هذا العام. 200الوكالة الزالت بحاجة ماسة إلى أكثر من 

ح عوض" إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اخفاءها قسريًا الالجئ الفلسطيني "زهير صال
-12-25، إثر اعتقاله من مخيم اليرموك بعد خروجه من منزله في المخيم بتاريخ 1986مواليد 
2012. 

معلومات عنه وعن مصيره، فيما ناشدت عائلته المفرج عنهم من  دال يوجومنذ ذلك الحين 
 سجون النظام أو من لديه معلومات عنه التواصل معها.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 1693اآلن أكثر من ) يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى
 ( معتقالت.105النظام السوري منهم )


