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 2414: العدد

 األمن السوري يعتقل مجند من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني •

 سنوات وما يزال مصيره مجهولا  7"ماهر العايش" اعتقله األمن السوري منذ  •

 أزمة المياه تضاف إلى قائمة األزمات في مخيم الرمدان بريف دمشق •

 لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا الى غزة تلتقي مدير عمليات األونروا •

ا سورياا قضوا خالل شهر أيار 39"  "2018" ضحية في الشهر ذاته 32و" 2019" فلسطينيا

14-06-2019 



 

 آخر التطورات

ن أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل م
" ضحية خالل شهر 32، في حين قضى "2019" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل أيار/ مايو 39"

 جراء استمرار الصراع الدائر في سورية. 2018أيار/ مايو 

، 2019وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيار/ مايو 
شخصًا في حلب شمال سورية،  11حسب المحافظات في سورية على النحو التالي:  توزعوا

بريف دمشق، والجئان في  3أشخاص في دمشق، و 7الجئًا لم يعرف مكان مقتلهم، و 15و
 حماة، وآخر في درعا.

 
توزعوا حسب  2018" الذين سقطوا في أيار/ مايو 32فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "

" شخصًا قضوا في دمشق، والجئ في إدلب، وشخص 30ورية على النحو التالي: "المدن الس
 توفي في درعا.

حسن من مرتبات جيش التحرير  الُمجّند أحمدفي سياق مختلف اعتقل األمن السوري اعتقل 
وجوده في قطعته العسكرّية في قرية جملة في حوض اليرموك  أيام أثناءالفلسطيني منذ عدة 

 .التقرير صدور لحظة حّتى االعتقال أسباب تعرف لم فيما الغربي، الشماليبريف درعا 

الجدير بالتنويه أن عددًا من الشباب الفلسطينيين من أبناء المنطقة الجنوبية في سورية، يتم 
استدعاؤهم من قبل ضباط النظام السوري للتحقيق ويتعرضوا خاللها للتعذيب والشتائم بشكل 

 على المعلومات. متكرر، وذلك للحصول



 

كما اشتكى المجندون الفلسطينيون من تسلط ضباط الجيش وتسخيرهم ألعمال شاقة ومعاملتهم 
، مؤكدين أن كل من انخرط في تسويات مع النظام يتعرض لمعاملة ومنازلهمكخدم في مكاتبهم 

 سيئة.

بد الحميد العايش" في السياق يواصل النظام السوري اعتقال الطالب الجامعي الفلسطيني "ماهر ع
من قاعه  10/6/2012( عامًا، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم 30)

 االمتحانات في كليه العلوم بدمشق.

وهو طالب في قسم الرياضيات في جامعة دمشق سنة ثالثة، وكان آخر خبر وصل عنه من أحد 
، وهو من مواليد تل حميس في 2014ن ( في رمضا)المزةالمفرج عنهم من المخابرات الجوية 

 القامشلي شمال شرق سورية.

 
باالنتقال الجنوب الشرقي لمدينة دمشق تصدر شّح المياه وانقطاعها لفترات زمنية طويلة عن 
منازل وحارات مخّيم الرمدان لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق واجهة االهتمامات لسكانه الذين 

 قتصادية صعبة. يعالنون من أزمات معيشية وا

أزمة المياه وعدم توفرها دفع بعض الناشطين ووجهاء المخيم إلطالق نداء طالبوا فيه وكالة 
 األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين التدخل من أجل حل هذه األزمة.

فر وبحسب إفادة أحد سكان المخيم " أن المياه تنقطع عن المخيم لفترات زمنية طويلة، وحين تتو 
تكون بضغط منخفض ولساعات محدودة جدًا، بحيث ال يمكن معها تعبئة خزانات البيوت 
الفارغة، ما دفع األهالي إلى شراء المياه من الصهاريج الجوالة بأسعار مرتفعة، مما زاد من 



 

العبء المادي على أبناء المخيم الذين يعانون من فقر الحال وانتشار البطالة بينهم جراء استمرار 
 لصراع الدائر في سورية" على حد تعبيره.ا

هذا ويعاني سكان مخيم الرمدان، من أزمة اقتصادية حقيقية جراء انعكاس تجليات الصراع الدائر 
في سورية عليهم ما سبب بانتشار البطالة بين سكانه ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية 

 والمحروقات وغالء في األسعار.

 
 12يوم األربعاء  قى وفد من لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا الى غزة في غضون ذلك الت

حزيران الجاري ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا 
 في غزة، وبحث معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة. 

ير عمليات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في بدوره شدد ماتياس شمالي مد
أن وقف المساعدات األمريكية لوكالة األونروا أثر عليها بشكل سلبي وأدى إلى  غزة، على

تقليص بعض الخدمات الطارئة التي تقدمها الوكالة لالجئي فلسطين في قطاعات عمل األونروا 
إال أن الوكالة ستبذل قصار جهدها لتلبية مطالب  األردن، سوريا، الغربية،الضفة  غزة،الخمسة "

الالجئين الفلسطينيين السوريين، مشددًا على أن الوكالة ستستمر بتقديم خدماتها الصحية 
 والتعليمية والخدمية لجميع الالجئين الفلسطينيين. 

مشاريع سكنية لالجئ ووعد الشمالي في ختام اللقاء أن تطالب األونروا الدول المانحة تمويل 
 فلسطينيي سورية، من أجل تحسين ظروف العائالت والتخفيف من معاناتهم.


