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 2463: العدد

 األونروا: سنواصل توفير الموارد الالزمة لالجئين في غزة بما فيهم القادمين من سورية •

 مليون دوالر لألونروا دعماً للفلسطينيين في سورية 5بـ الكويت تتبرع  •

 استمرار المعاناة االقتصادية آلالف العوائل الفلسطينية النازحة إلى قدسيا •

02-08-2019 

 "وسط انخفاض التجنيد، جيش التحرير الفلسطيني يدعو للتطوع في صفوفه"



 

 آخر التطورات

جيش التحرير الفلسطيني الموالية للنظام السوري، الشباب الفلسطينيين دعت رئاســة هيئــة أركان 
للتطوع في صفوفه بغية تأهيلهم كضباط متطوعين من مختلف االختصاصات، وفق ما نشر 

 على الموقع االلكتروني للجيش.

يأتي ذلك وسط انخفاض كبير في أعداد الملتحقين الفلسطينيين بالجيش ألسباب أبرزها، انخفاض 
دافعية القتالية لدى الشباب الفلسطينيين في سورية، لمشاركة الجيش في المعارك المتواصلة إلى ال

جانب جيش النظام السوري ضد المعارضة. وهجرة آالف الشباب من سورية للنأي بأنفسهم عن 
الحرب الدائرة في سورية، وعدم التورط في معارك تحرف بوصلة الشعب الفلسطيني وال تخدم 

 الفلسطينية.قضيتهم 

 
وانتشار الفساد المالي واإلداري واألخالقي في القطع العسكرية للجيش، وانتشار الرشوة بين 

 القيادات وضباط الجيش.

ووقوع قتلى وجرحى ومفقودين في صفوف الجيش بسبب المشاركة بالقتال، عالوة على قضاء 
 عدد من العناصر تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ادة جيش التحرير الفلسطيني لجرحاه الذين أصيبوا خالل القتال في سورية، ولم تكترث وإهمال قي
 بهم، فيما بات أغلب المصابين يشكون من الفقر وال يجدون ثمن ربطة الخبز لهم ولعائالتهم.

هذا وتفرض السلطات السورية على الالجئين الفلسطينيين االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني 
 2011، وتحتفظ بهم بمدة تتراوح من عام ونصف إلى عامين، ومنذ عام 18الـ  عند بلوغ سن

 حاولت قيادة الجيش االحتفاظ بعناصرها لسّد النقص في تعدادها.



 

جيش التحرير الفلسطيني ( ضحية من مرتبات 277وكانت مجموعة العمل قد وثقت تفاصيل )
 قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية.

مختلف، أكدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( أنها ملتزمة في موضوع 
التزامًا قويًا حيال تقديم خدماتها األساسية لجميع الالجئين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك 

 الالجئين الفلسطينيون الذين كانوا في سوريا ويقيمون اآلن فيها.

ذ أن اضطرت بسبب نقص التمويل في منتصف عام وقالت وكالة الغوث إنها تسعى أيضًا من
إلى تعليق دفع بدل اإليجار لالجئين المستحقين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة  2018

 ، وال يزالون ينتظرون إعادة إعمارها.2014للسكن في غزة، نتيجة العدوان اإلسرائيلي في عام 

ى فرصة )للعمل مقابل المال لبدل أن كافة األسر المستحقة في قطاع غزة ستحصل تباعًا عل
تشرين  31اإليجار( لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، تبدأ في وقت ما بين األول من أغسطس/آب و

 ، وذلك وفقًا للتوصية التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة.2019أكتوبر  األول/

لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  مليون دوالر 5بـ وفي سياق غير بعيد، تبرعت الحكومة الكويتية 
 وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا(، دعمًا لالجئين الفلسطينيين في سورية.

بدورها قالت األونروا "إن التبرع سيعمل هذا على تمويل عملياتها في سورية وعلى تحسين 
يعانون من ظروف  الجئ فلسطيني في سورية ال يزالون  500,000الظروف المعيشية لحوالي 

 .قاسية بعد ثماني سنوات من النزاع المسلح"

 



 

( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا ظروفًا معيشية 6في ريف دمشق، تعيش حوالي )
قاسية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من 

ل من جهة أخرى، خاصة بعد سيطرة النظام السوري عليها، جهة واستغالل بعض أصحاب المناز 
 حيث عمد أصحاب العقارات إلى رفع إيجارات المنازل إلى الضعفين وثالثة أضعاف.

ألفًا ليرة سورية  30ألف ليرة، ثم إلى  25وكانت تتراوح أجرة البيوت بين األسعار شبه مجانًا إلى 
 كمعدل وسط(.ألفًا للبيت المفروش ) 70للبيت دون فرش، و

ارتفاع إيجار المنازل جعل الحال عند الغالبية سيئًا، بل إن بعض أصحاب البيوت الذين كانوا 
يمتّنون للمستأجرين بالجلوس في بيوتهم لحمايتها باتوا عكس ذلك، فطلبوا من الناس الخروج 

 بحجة ما، والهدف منه رفع إيجار البيت.

بلدة قدسيا مطالبتهم النظام السوري والجهات المعنية من جانبهم جدد نازحو مخيم اليرموك في 
بالسماح لهم العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، من أجل التخفيف من أعبائهم 

 االقتصادية والمعيشية.

يذكر أن معظم العائالت الفلسطينية النازحة لبلدة قدسيا كانت قد نزحت من مخيم اليرموك 
الحصار المشدد الذي فرضه الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية  لالجئين الفلسطينيين بعد
 الموالية له على المخيم.


