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"توثيق  728فلسطينيا ً قضوا خالل قتالهم إلى جانب النظام السوري"

•
•
•
•

اإلعالن عن تشكيل لجنة أهلية لمتابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في مخيم المحمدية بالشمال
السوري
أهالي مخيّم النيرب ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرارات األونروا
وفد من الجبهة الديمقراطية يزور مخيّم حندرات
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

آخر التطورات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )728فلسطينياً قضوا بسبب قتالهم إلى
جانب قوات النظام السوري ،وأشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن ( )276الجئاً قضوا
أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم ( 18عاماً) من
الالجئين الفلسطينيين على االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية.
كما قضى ( )100عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ،فيما قضى ( )85أثناء
قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري
وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان ،كما قضى ( )35بسبب
مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة ،و( )21عنص اًر مما يعرف بقوات الجليل ،و( )24الجئاً من
فلسطين حرة ،في حين قضى ( )187بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية
محسوبة على أفرع األمن السورية.

أن ( )750الجئاً فلسطينياً قضوا
فيما تشير مصادر فلسطينية مقربة من النظام السوري إلى ّ
خالل قتالهم إلى جانب النظام السوري ،وتم تكريم عائالتهم قبل أيام برعاية الفصائل
والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.
في شأن مختلف أعلن عدد من الناشطين الفلسطينيين عن تشكيل لجنة أهلية تعنى بشؤون
الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مخيم المحمدية في الشمال السوري ،حيث جاء في البيان
التأسيسي الذي أصدره الناشطون ووصل نسخة منه لمجموعة العمل أن الظروف المعيشية

والقاسية التي فرضتها الحرب في سورية ،وما ألم بأبناء شعبنا من نكبة متجددة وتهجير إلى
الشمال السوري ،فرض علينا تشكيل لجنة تدافع عن حقوق أهلنا وتتابع قضاياهم وتكون الناطقة
باسمهم.
مخيم
هذا ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى
ّ

شح المساعدات اإلغاثية،
المحمدية ،ما يقارب  50عائلة تعاني ظروفاً معيشية قاسية نتيجة ّ
وعدم توفر أدنى مقومات الحياة والمتطلبات األساسية ،والتهميش المتعمد لهم من قبل السلطة
والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا.

ظم عدد من أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب
باالنتقال إلى الشمال السوري ن ّ
وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة األونروا في منطقة النيرب يوم  19شباط /فبراير ضد ق اررات
األونروا األخيرة ،التي تقضي بتوزيع المساعدات اإلنسانية على العائالت األكثر عو اًز في
 ،2019واستثناء آالف العائالت الفلسطينية في سورية.
وطالب المعتصمون وكالة الغوث التراجع عن ق ارراتها األخيرة التي وصفوها بالمجحفة وغير
العادلة والتي من شأنها أن تنعكس سلباً على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية وتزيد من
معاناتهم ومأساتهم ،مشددين على أنه يجب التمسك باألونروا والحفاظ عليها ألنها الشاهد الحي
على نكبة الشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك يعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات اقتصادية
ومعيشية خانقة جراء استمرار الصراع الدائر في سورية ،وذلك بسبب انتشار البطالة وعدم وجود

مورد مالي ثابت يقتاتون منه ،كما يشتكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توفر مادتي
الغاز والوقود ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة.
من جهة أخرى زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم االثنين  2019/2/18مخيم
حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب ،بهدف االطالع على أوضاع المخيم وما تم تحقيقه من
انجازات على مستوى تأهيل البنى التحتية والخدمية ،حيث اطلع الوفد على واقع المخيم والتقى
مع عدد من سكانه واستمع الى مشكالتهم ومعاناتهم.

فيما طالب علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة -أمين اقليم لبنان األونروا باإلسراع في
اعادة تأهيل مخيم حندرات وكافة المخيمات الفلسطينية ،مشدداً على ضرورة أن تقوم وكالة
الغوث بتقديم وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية واإلغاثية لالجئي فلسطين في سوريا.
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات
التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة
إليه.
من جانبها قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين
السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( $ )100بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة
من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )27لكل شخص.

إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

