
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2304 العدد

 "سخط متزايد لعائالت شهداء الثورة الفلسطينية في سورية على القرار "اإلسرائيلي" بقطع المخصصات"

24-02-2019 

 عائلة المعتقل الفلسطيني في سورية "ماهر محمود" تناشد الكشف عن مصيره• 

 ألف منها لتعليم األطفال الفلسطينيين في سورية 800مليون دوالر لألونروا   23اليابان تتبرع بـ• 

 جمعية خير أمة توزع مساعداتها على العائالت الفلسطينية في مرسين جنوب تركيا• 



 

 التطورات آخر

تسود حالة قلق وسخط متزايد بين الفلسطينيين في سورية عمومًا وعائالت أسرى وشهداء الثورة 
"اإلسرائيلي" بقطع المخصصات من أموال  االحتاللالفلسطينية في سورية خصوصًا، على قرار 

 الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

بريف دمشق، إن عائالت شهداء وأسرى وقال أحد الالجئين في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين 
الثورة الفلسطينية في سورية تعتاش من تلك المخصصات، وقطعها سيعرض تلك العائالت للعوز 

 الشديد وألزمة كبيرة.

 
وقالت أم فلسطينية فقدت أحد أوالدها خالل الثورة الفلسطينية "إن أوضاعهم صعبة وتواجه فقرًا 

مؤكدة أن ليس لها مورد مالي إال الراتب المخصص لها من قبل منظمة وحالة إنسانية متردية، 
 التحرير الفلسطينية في دمشق"

اإلسرائيلي، وضرورة عدم  االحتاللفيما دعا ذوو الشهداء واألسرى إلى التحرك الفوري ضد قرارات 
في  قطع الرواتب التي تشكل لقمة عيشهم الوحيدة، في ظل صعوبات معيشية وانتشار للبطالة

 سورية. 

وكان ما يسمى المجلس األمني والسياسي "اإلسرائيلي" المصغر )الكابينيت(، أعلن قبل أيام، عن 
مصادقته تنفيذ قانون يقضي باقتطاع ما يساوي أموال المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة 

 الفلسطينية لعوائل األسرى والشهداء.



 

من سورية شاركوا في الثورة الفلسطينية وقاتلوا في صفوف  يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين
. ومنهم من قضى خاللها، وأسر 1964عام  انطالقتهافصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ 

اإلسرائيلي آخرين، وتخصص منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية رواتب  االحتالل
 دوالر أمريكي. 500و 300وتقدر بين لعوائل شهدائها في سورية وفي دول أخرى، 

وفي موضوع آخر، جددت عائلة المعتقل الفلسطيني في السجون السورية "ماهر خالد محمود" 
الكشف عن مصيره، حيث اعتقلته قوات األمن السوري ومجموعاتها الموالية من حاجز علي الوحش 

، ومن سكان 1994-04-21، وهو من مواليد 2013جنوب دمشق في الشهر الثالث من عام 
 حّي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك.

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

في  فلسطينياً ( معتقاًل 1730أماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )المعتقلين وأسمائهم و 
 ( نساء.108سجون النظام السوري منهم )

مليون دوالر أمريكي لدعم مشاريع وكالة األمم المتحدة  23إلى ذلك، تبرعت حكومة اليابان بمبلغ 
ى برامج الوكالة االساسية مليون دوالر إل 17.7األونروا في مناطق عملها الخمسة، وسيذهب مبلغ 

 للتعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في مناطق عمل األونروا.



 

مليون دوالر خصص لتحسين نوعية الخدمات الصحية التي  4.5كما أعلن أن مبلغ اضافي قدره 
 800، وسيساهم مبلغ آخر قدره تضطلع بها األونروا في االرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية

 ألف دوالر في تعليم االطفال الالجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في سورية.

 
"يسرني أيضًا أن أعلن لكم أن حكومة اليابان  okuboوقال السفير الياباني للشؤون الفلسطينية 

الر إلى األونروا، ونحن قررنا مليون دو  23قررت تقديم ميزانية تكميلية لمساعدة جديدة تبلغ نحو 
أكثر من اي وقت مضى أن نرسل رسالة إلى الالجئين الفلسطينيين من خالل المساعدة التي قدمها 

 صديق في حاجة هو صديق بالفعل، وستكون اليابان هناك معكم"

ميزانية األونروا الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في 
 مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها الخمسة.

 لجان عمل أهلي

وزعت جمعية "خير أمة" مساعداتها العينية على العائالت الفلسطينية في مدينة مرسين جنوب 
( على عائالت األيتام والحاالت الصعبة  BIMمن كروت )  50تركيا، وقالت الجمعية إنها وزعت 

 ليرة على 150دون، وما يعادل  ليرة تركية للعائالت التي تتكون من ثالثة أفراد وما 100بمقدار 
 العائالت التي تتكون من أربعة أفراد وأكثر.

عائلة  275( ليشمل أكثر من  BIMوأشارت الجمعية أنها ستستمر بتنفيذ مشروع توزيع كروت ) 
فلسطينية في مدينة مرسين، وتجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية أّن عدد الالجئين 



 

خصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صعبًة آالف ش 8الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى الـ 
 ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.

 


