
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 

04-03-2021 

 العدد:  3155

 سوريا.. جيش التحرير الفلسطيني يخفض رواتب عناصره 

 ريف دمشق.. فلسطينيو حجيرة ضجروا الظالم  •

 محافظة دمشق تبدأ بتقديم خدماتها لـ مخيم اليرموك  •

 أمريكا تطالب بمعلومات عن المعتقلين في سوريا  •

 فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين حماة مغيبون قسريًا في السجون السورية  "53" •

 



 

 التطورات آخر

آالف ليرة سورية،    5إلى    4خفض جيش التحرير الفلسطيني رواتب عناصره يف سوريا ما بين  
 .يةوذلك بحجة تراجع نسبة الجاهزية وبالتالي انخفاض بدل الجاهز

بقرار   عناصره  أبلغ  الفلسطيني  التحرير  جيش  أن  العمل"  "مجموعة  لـ  خاصة  مصادر  وأكدت 
ألف ليرة،    43ألف ليرة سورية شهريًا للعناصر االحتياط، بعد أن كانت    38خفض رواتبهم لحدود  

    .ألف 60ألف ليرة سورية إلى  65أما العناصر املتطوعة فقد انخفضت رواتبهم من 

 

الناشطين الفلسطينيين اتهموا قيادة جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن  وكان عدد من  
عناصرها الذين أصيبوا يف املعارك الدائرة يف سورية، وأصبحوا معاقين وعالة ىلع أهاليهم  

  .ومجتمعهم

السالح،   الفلسطينيين ىلع حمل  كانت تجبر املجندين  التحرير  أركان جيش  أن هيئة  يذكر 
ق التوتر يف سورية ملساندة الجيش النظامي يف معاركه مع مجموعات  وإرسالهم إلى مناط

األوامر يعتبر خائنًا وعمياًل ملجموعات املعارضة املسلحة   يرفض  املعارضة املسلحة، ومن 
ويتم اعتقاله وتصفيته، فيما هاجر آالف الشباب الفلسطينيين من سورية هربًا من التجنيد  

 .اإلجباري واملالحقة األمنية 

ذلك ولليوم الخامس ىلع التوالي يقبع أهالي منطقة حجيرة بريف دمشق والتي تضم    إلى
العشرات من العائالت الفلسطينية يف ظالم دامس دون كهرباء، سكان املنطقة الذين طالبوا  

 .بتقنين عادل أصبحوا يتمنون أن تزورهم الكهرباء ولو دقيقة



 

منطق لها  تتبع  التي  البلدية  األهالي  اتهم  الخدمات  فيما  تقديم  يف  بالتقصير  حجيرة  ة 
األساسية والبنى التحتية لهم، مضيفين أنهم قاموا بتقديم شكوى عديدة للبلدية والجهات  
الشكاوى لم تلق آذن   البلدة إال أن تلك  التي تعاني منها  العديد من املشاكل  املعنية لحل 

  .صاغية وذهبت أدراج الرياح 

 

و مهذا  حجيرة  بلدة  سكان  املالية  يعاني  املوارد  انعدام  نتيجة  صعبة  معيشية  أوضاع  ن 
 .وانتشار البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم

لالجئين   اليرموك  مخيم  ألهالي  خدماتها  تقديم  دمشق  محافظة  بدأت  مختلف  سياق  يف 
ن األحياء املأهولة  الفلسطينيين جنوب دمشق، حيث بادرت إلى إدخال آلياتها إلزالة القمامة م

الجاعونة وعين غزال(، منوهة إلى أنها ستستمر بعملها بإزالة القمامة من    -بالسكان كـ )حيفا
  .تلك األحياء بشكل دوري

الشوارع   من  الترابية  واملتاريس  األنقاض  برفع  املعنية  الجهات  األهالي،  طالب  جانبهم  من 
ين إلى منازلهم، حيث يجد القاطنون وخاصة  واألزقة، لفتح الطرق وتسهيلها أمام عودة النازح

األطفال صعوبات كبيرة يف التنقل، ودعا األهالي بلدية يلدا املسؤولة إداريًا عن الحّي، إلى  
الحياة   إلعادة  املجاورة  واملناطق  يلدا  ببلدة  أسوة  وتخديمه  الردم  إلزالة  آليات  تخصيص 

    .الطبيعية إلى املخيم



 

 

املتواجدة   العائالت  )حي  وتشكو  أحياء  عدة  ىلع  واملوزعة  اليرموك  مخيم  يف  حاليًا 
واحسان كم املاظ( من صعوبات    -حي سبع السباعي  - حيفا  -التقدم  - عين غزال  -الجاعونه

كبيرة يف تأمين الحاجيات األساسية، كمادة الخبز واملاء الصالح للشرب واملحروقات للتدفئة  
مواد مباعة يف املخيم، إضافة إلى عدم توفر  أو لصنع الطعام، حيث ال وجود ملحال تجارية أو  

 .مواصالت لنقلهم من وإلى خارج املخيم لشراء الحاجات األولية

يوم   املتحدة،  األمم  لدى  األمريكية  السفيرة  غرينفيلد  توماس  ليندا  طالبت  أخرى  جهة  من 
بنشر    2الثالثاء مارس،  عنآذار/  املعلومات  جثامين    كافة  وبتسليم  سوريا،  يف  املعتقلين 

 ."الذين توفوا إلى عائالتهم، مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم األشخاص  

وأشارت غرينفيلد، خالل نقاش حول حقوق اإلنسان نظم يف الجمعية العامة لألمم املتحدة:  
ألف سوري ىلع األقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب، وعشرات اآلالف قد يكونون    14إلى أن هناك  
 ."اختفوا قسرا 



 

 

مريكية ىلع أن األجهزة األمنية السورية تواصل سجن عشرات اآلالف من  وشددت السفيرة األ
السوريين األبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحفيين ومدافعين عن  
للتعذيب   ويتعرضون  عادلة،  يحرمون من محاكمة  أبرياء  أن مدنيين  اإلنسان"، وىلع  حقوق 

 ."ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية 

 سياق ذي صلة تشير االحصائيات املوثقة ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  يف
( الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين حماة بينهم شباب ونساء وأطفال ومسنين  53أن )

 .مغيبون قسريًا يف سجون النظام السوري

نيين لديها، األمر الذي  حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء املعتقلين الفلسطي 
من   الواردة  املعلومات  بعض  باستثناء  املعتقلين شبه مستحيلة،  مصائر  معرفة  من  يجعل 

 .املفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى

املعتقلين   مصير  عن  الكشف  طالبت  متكررة  نداءات  أصدرت  قد  املجموعة  وكانت 
أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام  الفلسطينيين يف السجون السورية، إال أن  

 السوري. 


