
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيش التحرير الفلسطيني يصدر قرار تسريح المحتفظ بهم •

 2019األول للعام  الطوارئاألونروا تطلق نداء  •

 سنوات 4"علي محمود" منذ  األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني •

 "مطالبات لألونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه المهجرين الفلسطينيين شمال سورية"

    2242  العدد
24-12-2018 



 

 آخر التطورات 

طالب المهجرون الفلسطينيون وناشطون داخل وخارج سورية، وكالة األونروا بتحمل مسؤولياتها 
 بإيصال مساعداتها لالجئين الفلسطينيين المهجرين قسرًا إلى الشمال السوري.

ن شمال سورية أوضاعًا مأساوية مع حلول فصل الشتاء وفيضان األنهار حيث يواجه الفلسطينيو 
 على مخيماتهم، وتحّول مناطق عيشهم في الخيم إلى مستنقعات غير صالحة للسكن.

وعّبر الالجئون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل عن استيائهم من حرمانهم مساعدات 
بإيصال مساعداتها المقدمة من الدول المانحة إلى  األونروا العينية والمالية، مطالبين األونروا

 المتواجدين في مناطق سيطرة المعارضة.

 
وقال أحد المهجرين أّن المهجرين الفلسطينيين الذين يقنطون في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحكومة ال يستطيعون الذهاب لمناطق توزيع األونروا، ألسباب أكثرها أمنية كتخلفهم عن التجنيد 

 اإلجباري أو مالحقة األجهزة االمنية لهم.

من جانبها تشترط األونروا لتسليم المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين في سوريا بوجود جميع 
جسديًا، حضورهم شخصيًا إلى  والقادرينسنة وما فوق  18أفراد األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 
 فة لتلقي المساعدة المالية.مراكز توزيع المساعدات النقدية المختل

وكان مخيما دير بلوط والمحمدية شمال سورية قد تعرضا إلى فيضان نهر عفرين الواقع بالقرب 
 من المخيمين، وانقطاع الطريق الرئيسي بينها والذي يصلهم بالمناطق المجاورة.



 

وط الذي أسرة فلسطينية في مخيم دير بل 325عائلة منهم ما يقارب  600هذا وتعيش حوالي 
يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا في دير بلوط فإن معظم العائالت التي 

 نزحت إلى المخيم هي عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

وفي موضوع آخر، نشرت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري وثيقة قرار موقع من رئيس 
ش التحرير الفلسطيني اللواء "طارق الخضراء"، وتفيد بتسريح المحتفظ بهم من هيئة أركان جي

من قبل  1/10، 1/7،  1/4 ،1/1المجندين تدريجيًا حسب األرباع السنوية من كل عام بتاريخ 
 فرع األفراد في جيش التحرير الفلسطيني. -شعبة اإلدارة والتنظيم 

ويستثنى المسرحين من الجيش بسبب االستشهاد أو  كما يشير القرار إلى تعويض المسّرح ماليًا،
 .2019-1-1الوفاة أو التسريح الطبي، بحسب نّص القرار، على أن ينفذ القرار بتاريخ 

هذا ويواصل النظام السوري وأجهزته األمنية والعسكرية بفرض الخدمة العسكرية على الالجئين 
 تحاق لالعتقال والغرامة المالية.الفلسطينيين في سورية، ويتعرض كل من يتخلف عن االل

 الطوارئ إلى ذلك، أطلقت قبل أيام، وكالة هيئة األمم المتحدة "األونروا" والسلطة الفلسطينية نداء 
مليون دوالر لتوفير إمدادات اإلغاثة اإلنسانية لالجئين  350، بهدف جمع 2019األول للعام 

فة الغربية والقدس وقطاع غزة واألردن(، وذلك الفلسطينيين في مناطق عملها )سوريا ولبنان والض
خارج إطار الميزانية السنوية العامة للوكالة والمخصصة لخدمات الصحة والتعليم واإلغاثة 

 االجتماعية في مناطِق عملياتها الخمسة.

جهة  88مشاريع ستنفذها  203نحو  2019وحددت األونروا خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
مليون فلسطيني معظمهم في حاجة  1.4وستعطي الخطة أولوية لما يصل إلى  دولية مختلفة،

إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة، ُمعظمهم تحت حالة )العسر الشديد( 
 وفي حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

اتها بسبب زيادة عدد الجئي فلسطين المسجلين ودرجة وتواجه األونروا طلبا متزايدًا على خدم
هشاشة األوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبًا من 

 خالل التبرعات الطوعية.



 

" في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "علي محمود محمود
ولم ترد عنه معلومات حتى اللحظة، وهو من أبناء مخيم  2014/2/20ذ تاريخ عامًا( من 33)

 اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

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

معتقاًل فلسطينيًا  1711مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 في سجون النظام السوري.

 


