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"تنظيم "داعش" يواصل انتهاكاته اإلنسانية جنوب دمشق"
•
•
•
•

أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي في ريف دمشق
أنور عبد الهادي :اتفقنا مع "األونروا" على اعتماد التبليغ الشفوي لحصول الالجئين على
المساعدات العينية
لجان فلسطينية سورية في لبنان تبحث معاناة الالجئين مع األونروا
األونروا :مؤتمر دولي هام في روما لبحث األزمة المالية التي تمر بها الوكالة

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "إبراهيم حسين محسن" أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني إثر
االشتباكات في الغوطة الشرقية بتاريخ .2017-7-19

وشهد مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،يوم أمس تشييع جثمانه ،بعد استعادة
جثمانه إثر المعارك الدائرة في غوطة دمشق منذ أيام ،بحسب صفحات مقربة من النظام السوري.
يذكر أن قيادة جيش التحرير الفلسطيني تجبر عناصرها على القتال إلى جانب قوات النظام السوري
في معاركه ضد المعارضة السورية المسلحة ،مما جعل العشرات من الالجئين الفلسطينيين يمتنعون
عن أداء الخدمة اإللزامية.

آخر التطورات
نشر تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بدمشق ،صو اًر لمجموعة من عناصره وهم يقومون بقطع يد أحد األشخاص في ساحة عامة بجنوب
دمشق ،وذلك ضمن سلسلة من االنتهاكات اإلنسانية التي يرتكبها التنظيم بحق المدنيين في أماكن

سيطرته جنوب العاصمة دمشق.
من جانبهم أكد ناشطون أن ما يقوم به التنظيم هو إلرهاب األهالي إلظهار التنظيم بمظهر المسيطر
وذلك بعد الهزائم الكبيرة التي مني فيها بأكثر من منطقة ،يضاف إلى ذلك محاولة تستر قيادات

"داعش" في جنوب دمشق بهذه األحكام على عمليات السرقة والنهب وتجارة المخدرات التي يقومون
بها.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد فرض سيطرته على مخيم اليرموك بدعم ومساندة من عناصر
جبهة النصرة منذ مطلع إبريل  -نيسان .2015
وفي موضوع مختلف ،نقلت وسائل إعالم فلسطينية ،عن مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية أنور عبد الهادي ،إنه تم االتفاق مع األونروا على عدم إلزام الالجئين الفلسطينيين الذين
ال يملكون أوراقاً ثبوتية لتقديمها ،واالكتفاء بالتبليغ الشفوي عن أماكن سكنهم ألخذ المساعدة العينية.
وبحسب تصريح عبد الهادي فإن القرار جاء باتفاق بين األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين
العرب ،والدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بعد قرار األونروا بتحديث بيانات الالجئين
الفلسطينيين في سوريا لتوزيع المساعدات العينية وطلب أوراق السكن والعناوين.
يذكر أن الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية كانت قد طالبت األونروا ،اإليعاز
بتوقيف العمل بإجراء عملية تحديث لبيانات الالجئين الفلسطينيين بعد فرضها شروطاً ومطالب

صعبة وقاسية على الالجئين الفلسطينيين في سورية.

حيث طلبت "األونروا" حينها من الالجئين احضار عقد ملكية المنزل األصلي أو عقد اإليجار
األصلي ،وبطاقة تعريف صادرة عن الحكومة السورية ،ومحضر استضافة ساري المفعول ،وموافقة
أمنية للسكن ،وسند اقامة حديث ،وفاتورة هاتف حديثة باسم صاحب العالقة ،وذلك من أجل تدقيق
وتحديث البيانات الفردية لالجئين الفلسطينيين المستفيدين من المساعدات المالية والمقيمين في
سوريا ،خالل فترة توزيع المساعدة الغذائية للدورة األولى .2018

وفي لبنان ،التقى أمس األول ،وفد من لجان الفلسطينيين المهجرين من سورية في لبنان ،مع المدير
العام لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في األونروا " كالوديو كوردني" في مكتبه في
بيروت ،وناقش معه التوصيات التي صدرت من ورشة العمل التي ُعقدت يوم  5آذار  -مارس،
تحت عنوان "معاناة فلسطينيي سوريا بين األونروا والوضع القانوني ...واقع  ..مصاعب ..آمال"،
في مقر بلدية صيدا جنوب لبنان.
كما استعرض الوفد معاناة المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان ،وناقش اعفاء الطالب
الفلسطينيين السوريين من األقساط المدرسية ،باإلضافة إلى توظيف النازحين الفلسطينيين في
األونروا.
وقال الوفد أن المدير العام أعرب عن تفهمه ألوضاع المهجرين الفلسطينيين من سورية ،وصرح
بأن األموال المتوفرة لدى األونروا تكفي لنهاية شهر نيسان ،مؤكداً أن قضية المهجرين هي أولوية
األونروا وان المساعدات النقدية هي أولوية األولويات.

يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنانَّ ،
يقدر بحسب إحصاءات األونروا
نهاية شهر  2016 - 12بنحو  31ألف الجئ موزعون على مناطق خمس في المخيمات
والتجمعات والمدن اللبنانية حيث تتوزع العائالت بنسبة  % 50.64داخل المخيمات و% 49.36
خارج المخيمات.
وفي السياق ،نقلت وسائل إعالم عربية عن عدنان أبو حسنة ،المستشار اإلعالمي لوكالة غوث
تشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،يوم أمس الجمعة ،قوله إن مؤتم اًر هاماً سيعقد في 15

مارس  -آذار الحالي في روما ،لبحث األزمة المالية للوكالة بعد تجميد الواليات المتحدة األمريكية
مساهمتها.
وبحسب أبو حسنة "لقد تم دعوة كل المانحين وأعضاء اللجنة االستشارية إلى المؤتمر الهام والحاسم
في تاريخ الوكالة ،كما أن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيحضر هذا المؤتمر،
وسيتم عرض الحالة المالية لألونروا" ،الفتا إلى أن األونروا ستطالب خالل المؤتمر بسد العجز
الموجود لديها".
مشي اًر إلى اللقاء ،الذي جرى يوم الخميس الفائت ،بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ومفوض
عام األونروا بيير كرينبول ،والذي أبدى الرئيس الفرنسي عن دعمه لألونروا.

ولفت المستشار اإلعالمي لألونروا إلى أنه في حال استمر العجز سيكون له تداعيات خطيرة
وكارثية على األوضاع اإلنسانية والخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  09آذار  -مارس 2018
• ( )3666حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( )466امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل يومه
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
( )1695على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ

مخيم اليرموك منذ ()1271
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1431يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

•

يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )526يوماً ،ودمار أكثر من %80
من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين يقدر عدد
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ( )6آالف،
وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

