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 2665: العدد
10-02-2020 

 جيش التحرير الفلسطيني يدعو الشبان المتخلفين عن إداء الخدمة لاللتحاق بدوراته  •

 برودة الشتاء تعمق مأساة الفلسطينيين في الشمال السوري  •

 معتقالً فلسطينياً من أبناء مخيم النيرب في السجون السورية  98 •

 "نداء لمساعدة فلسطيني سوري على سداد تكاليف عملية جراحية أجريت له في القلب"



 

 آخر التطورات

طيني السوري "غسان عيسى" المهجر  ناشدت عدد من الناشطين الفلسطينيين وعائلة الالجئ الفلس
من مخيم اليرموك إلى مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال لبنان أصحاب األيادي البيضاء وكل  

 2من يستطيع تقديم العون لها لمساعدتها في تأمين تكاليف إجراء عملية توسيع للشرايين عدد 
$، قدمت منهم األونروا  4300التي تصل إلى حوالي  2، وراسور عدد 2بواسطة بالون عدد 

 $..2050$ بحسب عيسى، وبقي من المبلغ المستحق ما يقارب 2250

ووفقًا ألحد الناشطين أن غسان الذي أسعف إلى المشفى بعد أن أصابته أزمة قلبية مفاجئة،  
، ال يستطيع أن  2، وراسور عدد 2بواسطة بالون عدد  2وأجريت له عملية توسيع للشرايين عدد 

 ي جزء من المبلغ بسبب وضعه المعيشي واالقتصادي المزري.يؤمن أ

 
من جهة أخرى دعت رئاسة هيئة اركان جيش التحرير الفلسطيني الموالية للنظام السوري، الشباب 
الفلسطينيين في مخيمي النيرب وحندرات شمال سورية لاللتحاق بدوراتها المقامة في مدرسة الشهيد 

 الفلسطيني ببلدة مصياف.باسل األسد للتدريب العسكري 



 

ووفقًا لمندوب جيش التحرير الفلسطيني في حلب ومخيمي النيرب وحندرات فأن على الراغبين في 
االلتحاق بدورة صف ضباط قائد جماعة، ودورة أغرار مجندين عليه أن يحضر األوراق الثبوتية  

 والنظامية معه. 

على تعيين مندوب له في   2019ن عام  م  11وكان جيش التحرير الفلسطيني أقدم في نهاية شهر  
مخيم النيرب بحلب من أجل العمل على تسوية أوضاع الشبان الفلسطينيين في حلب ومخيمي  
النيرب وحندرات الذين تخلفوا عن االلتحاق بالخدمة اإللزامية، وتزويدهم باإلجراءات والتعليمات 

لتحاق بصفوف جيش التحرير  واالستفسارات فيما يخص الخدمة العسكرية والتي تساعدهم لال
 الفلسطيني دون خشية المالحقة واالعتقال.

باالنتقال إلى الشمال السوري عمقت برودة الشتاء والمنخفض الجوي الحاد الذي يضرب منطقة  
الشرق األوسط، مأساة عشرات العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة من جنوب دمشق ومخيم  

والمحمدية في الشمال السوري وزاد من معاناتها، حيث تفتقر تلك   اليرموك إلى مخيمي دير بلوط
 العائالت إلى أبسط مقومات الحياة، وشح المساعدات اإلنسانية واإلغاثية. 

بدورهم ناشد المهجرون الفلسطينيون والسوريون في مخيم دير بلوط منظمات اإلغاثة واألمم المتحدة  
رير تقديم العون لهم لمواجهة انخفاض درجات الحرارة التي  والسلطات التركية واألونروا ومنظمة التح

 نتجت عن هذه العاصفة المصحوبة باألمطار الغزيرة والرياح القوية. 

 



 

فيما جّدد المهجرون الفلسطينيون مطالبتهم الجهات المعنية إخراجهم من المأساة التي يعيشونها،  
شغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، مطالبين بإيجاد حل جذري لمأساتهم، داعين وكالة غوث وت

بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في  
 مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

الجئًا فلسطينيًا من    98في سياق مختلف وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
  2011مارس    –رب لالجئين الفلسطينيين في حلب خالل الفترة الممتدة ما بين آذار  أبناء مخيم الني

، كما وثقت قضاء عدد من أبناء المخيم داخل سجون النظام السوري  2020شباط/ فبراير    9ولغاية  
 المعتقلين.نتيجة التعذيب الممارس ضد 

( ضحية من أبناء  182ثيق )كما قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها استطاعت تو 
 مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، مشيرًة إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.


