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   2315  العدد

 "نداءات عاجلة من المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري لوكالة "األونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية"

قضاء فلسطيني في هجوم مسلح على نادي الضباط في الالذقية ولواء القدس ينفي تورط عناصره  •

 بالهجوم

 أهالي مخيم درعا يشكون انقطاع الكهرباء •

 إطالق سراح "محمد غنام" أحد أبناء مخيم النيرب •

 ماليين دوالر إضافة لصالح الجئي فلسطين في سوريا ولبنان 7اليابان تتبرع بـ  •

 وري يواصل اعتقال الفلسطيني "إسالم عرسان" للعام السابعاألمن الس •

07-03-2019 



 

 ضحايا

من أبناء مخيم حندرات ومقيم في  1985قضى الالجئ الفلسطيني أيمن سعد حسن مواليد 
 الالذقية، جراء الهجوم المسلح الذي تعرض له نادي الضباط في مدينة الالذقية السورية. 

 5شخصان يركبان سيارة دايهاتسو فجر يوم الثالثاء  ووفقًا لمصادر إعالمية أن الهجوم شنه
آذار/ مارس استخدما فيه الرصاص الحي والقنابل اليدوية ما أسفر عن مقتل الجئ فلسطيني 

 . سيارة سوزوكيتزامن مروره في ذات الشارع لحظة الحادثة راكبًا 

الجتماعي )فيس من جانبه نفى لواء القدس في بيان أصدره على صفحته في موقع التواصل ا
بوك( تورط أحد عناصره في الهجوم المسلح على نادي الضباط في الالذقية، مشيرًا إلى أن 
الهجوم المسلح المشار إليه تم بواسطة أسلحة فردية وقنابل يدوية من قبل مسلحين كانوا يستقلون 

المدعو ) أيمن سيارة / دايهاتسو/ ، ولدى قيام عناصر الدفاع بالرد على المهاجمين تم إصابة 
( وهو فلسطيني الجنسية من مخيم حندرات ومقيم في الالذقية 1985سعد بن حسن ومنى تولد 

تزامن مروره في ذات الشارع لحظة الحادثة راكبًا سيارة / سوزوكي/ ، بالتالي فهو شخص قتل 
 بطريق الخطأ وال عالقة له بالحادث .

 
 آخر التطورات

الشمال السوري نداءات عاجلة إلى وكالة الغوث "األونروا"  أطلق المهجرون الفلسطينيون إلى
، بضرورة التحرك إلنقاذهم واإلنسانيةالتحرير الفلسطينية وإلى جميع المنظمات الدولية  ومنظمة

 وإيجاد مخرج لهم مما هم فيه من مأساة ومعاناة. 



 

دور إغاثي  حيث تشكو العوائل من تدهور في أوضاعها المعيشية في ظل غياب كامل ألي
( والسلطة والفصائل الفلسطينية والجهات اإلنسانية والحقوقية المسؤولة unrwaلوكالة "األونروا". )

 عنهم، وعدم تحمل مسؤولياتهم اتجاههم في تأمين الحماية والمساعدة المادية واإلغاثية لهم. 

وعدم اكتراث  وعّبر الالجئون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل عن استيائهم من تجاهل
السلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا بمعاناتهم رغم النداءات المتكررة التي أطلقوها 
احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية والصحة والتعليمة المتردية، وسوء الخدمات المقدمة لهم، 

 وحرمانهم مساعدات األونروا العينية والمالية. 

معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم إلى ذلك ال تزال تتواصل 
اليرموك إلى الشمال السوري، ويعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية، نتيجة ضعف الخدمات األساسية 
في مراكز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها للمستلزمات المعيشية والسكنية، إضافة 

 ت وتفريقها بين مراكز إيواء مختلفة.إلى تشتيت العائال

 
في سياق مختلف أطلقت عصابات مسلحة مجهولة الهوية سراح الالجئ الفلسطيني محمد غنام 

يومًا، فيما لم يتسن لمجموعة  30من أبناء مخيم النيرب في حلب، بعد أن اختطفه منذ قرابة 
 ق سراحه. العمل حتى اللحظة معرفة األسباب الكامنة وراء اختطافه وإطال

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق سكان جميع البلدات والمدن في 
سورية نتيجة تكررها بشكل كبير، وذلك من قبل عصابات مسلحة تهدف إلى طلب المال أو 

 ألعمال إجرامية.



 

ر للكهرباء، األمر من جهة أخرى يشكو أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من انقطاع مستم
الذي يزيد من معاناتهم، وسط وعود بإصالح كابالت وأعمدة الكهرباء التي خربت بفعل القصف 

 السابق.

وقال أحد أبناء المخيم إن بعض خطوط الكهرباء ما زالت تعمل، لكن تزايد التحميل عليها يؤدي 
يم طالبوا مرات عدة المؤسسات إلى كثرة األعطال وانقطاعها المتواصل، مشيرًا إلى أن أبناء المخ

 المعنية بضرورة إصالح الكابالت الكهربائية المتقطعة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لهم وألطفالهم.

وكان مخيم درعا شهد موجة نزوح كبيرة في صفوف األهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي 
لنظام وطائراته غارات مكثفة استهدفت المخيم واألحياء المجاورة له، حيث شّنت مدفعية ا

% من مبانيه وحاراته  80استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار حوالي 
 ومساحته العمرانية.

ماليين دوالر إضافي لصالح ميزانية وكالة غوث  7بدورها تبرعت حكومة اليابان بمبلغ قيمته 
 لدعم الجئي فلسطين في سوريا ولبنان.  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(

وأشار الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" سامي مشعشع إلى 
أن هذه المساهمة السخية من اليابان لالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان ستخصص للدعم 

عدات النقدية الطارئة، من خالل الصحي، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والمسا
 عمليات "األونروا" في كال البلدين.

 



 

مليون دوالر أمريكي لدعم مشاريع وكالة  23هذا وكانت اليابان تبرعت في وقت سابق بمبلغ 
مليون دوالر إلى برامج  17.7األمم المتحدة األونروا في مناطق عملها الخمسة، يث ذهب مبلغ 

الوكالة االساسية للتعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في 
مليون دوالر لتحسين نوعية الخدمات  4.5اطق عمل األونروا، فيما خصص مبلغ اضافي قدره من

الصحية التي تضطلع بها األونروا في االرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية، وخصص مبلغ 
ألف دوالر لتعليم األطفال الالجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في  800آخر قدره 

 سورية.

غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "اسالم عبد هللا عرسان" للسنة  في
السابعة على التوالي دون معرفة مصيره، حيث اعتقله عناصر أمن فرع سعسع من معمل نسله 

، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين 2012-05-08في منقطة دروشا بريف دمشق يوم 
 دمشق وأول معتقل من المخيم. الفلسطينيين بريف

من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين 
الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري 

( 1732ووثقت المجموعة حتى اآلن )بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، 
 ( نساء.108معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )


