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"تخوف بين فلسطينيي درعا خشية سوقهم للخدمة اإلجبارية"

•
•
•
•

نيويورك :تعهدات بدعم األونروا بـ  110ماليين دوالر
المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري يعتصمون رفضا ً لـ صفقة القرن ومؤتمر البحرين
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "يحيى أحمد الباش" منذ عام 2012
تأهيل مركز تعليمي للفلسطينيين في قدسيا ودورة اسعافات جنوب دمشق

آخر التطورات
يعيش الالجئون الفلسطينيون حالة تخوف خشية سوقهم للخدمة اإلجبارية في جيش التحرير
الفلسطيني أو الجيش السوري ،بعد أن شدد النظام السوري الطوق األمني في درعا وبلداتها عن
طريق التدقيق األمني على كافة أهالي درعا.
وفرض النظام حواجزه األمنية الثابتة والحواجز الطيارة التي سخرها العتقال الناشطين ،باإلضافة
إلى المطلوبين للخدمة اإللزامية واالحتياطية.
هذا ونشرت قوات النظام العديد من الحواجز الطيارة في مدينة درعا وريفها ،حيث أوقفت الشباب
بين الـ  18و 42من العمر ،وطالبتهم بإبراز هوياتهم الشخصية ودفتر خدمة العلم بغرض
"السوق" للخدمة اإللزامية في جيش النظام السوري.

ووفقاً لعدد من الناشطين أن عناصر الحواجز الثابتة والطيارة التابعة لألفرع األمنية السورية

أجبرت األشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بكتابة ورقة يتعهدون بها تسليم أنفسهم
إلى شعبة التجنيد التابعين لها خالل مدة أقصاها أسبوع ،وإال سيعتبرون متخلفين عن االلتحاق
وس ْوقهم مباشرًة إلى القطع العسكرية.
بالجيش وسيتم القبض على المكلفين منهم َ
وأشار الناشطون إلى أن هذه اإلجراءات األمنية المشددة أثارت حفيظة وتخوف أبناء محافظة
درعا بشكل عام ومخيم درعا بشكل خاص ما جعلهم حبيسي المناطق والبلدات التي يقطنوها
تخوفاً من االعتقال التعسفي.

ومع ارتفاع وتيرة المعارك في الشمال السوري قام النظام السوري بزج عدد كبير من عناصر
التسويات في محافظة درعا وريفها بخطوط االقتحام األولى بمعاركها في ريفي إدلب ،مما أثار
تخوف الشباب من االلتحاق بصفوف جيش النظام مفضلين البقاء داخل مناطقهم وبلداتهم وعدم
الخروج منها على مواجهة الموت المحتم لكل شخص يشارك في تلك المعارك .وقالت مصادر
في درعا إن عدداً من الشباب الفلسطينيين من أبناء المنطقة الجنوبية في سورية ،يتم استدعاؤهم
من قبل ضباط النظام السوري للتحقيق ويتعرضوا خاللها للتعذيب والشتائم بشكل متكرر ،وذلك

للحصول على المعلومات.
تجدر اإلشارة إلى أن المجندين الفلسطينيين في جيش التحرير الفلسطيني ممن سووا أوضاعهم
األمنية مع النظام السوري ،تعرضوا لمضايقات وانتهاكات عديدة وفق مصادر مطلعة .في شأن
آخر ،تعهدت بلدان ومؤسسات عدة مشاركة في مؤتمر األونروا السنوي في نيويورك الذي عقد
يوم أول أمس ،بتقديم "أكثر من  110ماليين دوالر" لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي
فلسطين في الشرق األدنى (األونروا).
وصرح المفوض العام لألونروا بيير كرينبول بالقول" :اليوم في نيويورك ،شهدنا حشدا آخر ممي از
وسخاء كبي ار في دعم األونروا .وإنني ممتن للغاية لثقة الدول األعضاء باألمم المتحدة وللتعهدات
التي بلغت قيمتها أكثر من  110ماليين دوالر ولاللتزام حيال كرامة وحقوق الجئي فلسطين".
الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية
األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها
الخمسة.
في شمال سورية ،نظم الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيم اليرموك ومخيم خان الشيح
وجنوب دمشق إلى الشمال السوري أول أمس األربعاء اعتصامات عديدة في مخيمات الصداقة
ودير بلوط والمحمدية والجزيرة رفضاً لورشة البحرين التي عقد يوم الثالثاء المنصرم في المنامة،
بدعوة امريكية وبمشاركة اسرائيلية ،ومقاطعة فلسطين ودول عربية ،وتنديداً بخطة التسوية

األمريكية في المنطقة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

رفع المشاركون في االعتصام ،شعارات نددت بالمشروع االميركي الهادف لتصفية القضية
الفلسطينية وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة ،وفي مقدمتها حق العودة وحق التحرر من
االحتالل الصهيوني" ،وأكدت على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى كامل تراب وطنهم فلسطين.

إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "يحيى أحمد الباش" من مواليد  1960منذ 7
أعوام على التوالي ،حيث اعتقله النظام السوري يوم  2012 -10 -05واقتادوه إلى جهة غير
معلومة ،وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على
مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1758معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )108معتقالت.

في غضون ذلك ،وّقعت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الخيرية اتفاقية
لتأهيل مركز تدريب خياطة في مدينة قدسيا بريف دمشق ،وذلك لتدريب وتأهيل الالجئات

الفلسطينيات في المنطقة.
وفي جنوب دمشق افتتحت جمعية الهالل دورة إسعافات أولية أولى في مركز فلسطين الطبي
ببلدة يلدا جنوب مخيم اليرموك ،ويشارك في الدورة عدد من النازحين الفلسطينيين من مخيم
اليرموك بينهم عدد من النساء .يشار إلى أن برامج تدريب مشتركة بين المنظمات الدولية
والمحلية في سورية تستهدف الالجئين الفلسطينيين في عدد من المناطق وخاصة النازحين منهم.

