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" ة يومية ىلع حملة الوثائق الفلسطينية السوريةاألردن. غرام " 

 ل تجاري في مخيم اليرموك مح 20• ترميم أكثر من 

 • شكوى من تعنيف الطالب في مدرسة مخيم دير بلوط

 • جيش التحرير الفلسطيني يطلق سراح محتجزين لديه بعد قرار العفو 

 سنوات 7 • األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "سراج أبو ريا" منذ



 

 آخر التطورات 

تفرض على حملة   األردنية  السلطات  أن  من  األردن،  الفلسطينيون من سورية في  الالجئون  اشتكى 

إلى   النظامي  غير  دخولهم  يوم  من  تبدأ  يوم،  كل  عن  يومية  غرامة  السورية  الفلسطينية  الوثائق 

أحداث الحرب األراضي األردنية، ألن غالبية الفلسطينيين من سورية دخلوا بطرق غير نظامية خالل  

 في سورية. 

 

الالجئين   من  فرد  كل  على  يتوجب  العمل،  لمجموعة  سورية  فلسطينيي  من  ناشطون  وقال 

دوالر، وأشاروا    2الفلسطينيين من سورية أن يدفع غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم أي أكثر من  

اعهم في األردن  أن فلسطينيي سورية في األردن كانوا مشمولين بالعفو عن الغرامات لتسوية أوض

 ، وبعد هذا العام أعادت السلطات فرض الغرامات. 2016قبل عام 

ودعا الالجئون الفلسطينيون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل، السطات األردنية إلصدار عفو  

"األونروا"   الالجئين  غوث  وكالة  طالبوا  كما  عائلة،  كل  عن  الدوالرات  بآالف  تقدر  التي  الغرامات  عن 

 على تسوية أوضاعهم القانونية وحّل مشكلة الغرامات اليومية.  بالعمل 



 

 ( من  أكثر  يعيش  األونروا،  إلحصائيات  السورية،  17500ووفقًا  الحرب  من  فروا  ممن  األردن  في  الجئ   )

من األسر الفلسطينية السورية   %100ويواجهون أوضاعًا قانونية ومعيشية غاية في السوء، وتشير أن  

 لى المساعدة.في األردن بحاجة إ

إلى سورية، أعلن عدد من تّجار مخيم اليرموك بدمشق ترميم محالتهم التجارية في المخيم، في خطوة  

منازلهم،   ترميم  على  والعمل  للدخول  الموافقات  طلبات  بتقديم  للنازحين  وتشجيعًا  مهمة  اعتبرت 

مليون    30صفد بتكلفة  محل تجاري في شوارع اليرموك ولوبية و  20ووفقًا لناشطين، أصلح أكثر من  

 ليرة سورية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من األمن السوري.

 

وقال حقوقيون فلسطينيون أن عمليات ترميم المحال والمنازل في مخيم اليرموك يكرس حقهم فيه،  

ين  ويحمي المخيم من المخططات التنظيمية التي لن تنفذ بوجود األهالي في ممتلكاتهم، ودعوا النازح

 إلى حماية منازلهم بترميمها والسكن فيها، مما يحصنها ويزيد من ثمنها. 

باالنتقال على الشمال السوري، اشتكى نازحون في مخيم دير بلوط بريف عفرين شمال سورية، من  

أحد  والد  قال  المدرسة  بحّق  سجلت  حادثة  آخر  وفي  المخيم،  مدرسة  في  ألطفالهم  معلمين  تعنيف 



 

عرض للتعنيف والضرب من مدير المدرسة بعد مشكلة وقعت بين الطالب، وطالب  الطالب، أن نجله ت

حال   في  الطالب  أمر  ولي  مراجعة  وضرورة  المدرسة  في  والضرب  التعنيف  أساليب  ووقف  بمحاسبته 

 حدوث مشكلة. 

ويعاني الطلبة الفلسطينيون في شمال سورية وخاصة في مخيمات الالجئين أوضاعًا صعبة، ويتلقى  

الدراسة  المئات   لمستلزمات  الطالب  ويفتقر  الجوية،  العوامل  بفعل  خيام مهددة  التعليم في  منهم 

 ومالبس وأحذية شتوية تقيهم البرد القارس. 

 

على صعيد مختلف، أطلق جيش التحرير الفلسطيني في سورية عددًا من المجندين الفلسطينيين  

بمنح يقضي  الذي  الرئاسي  العفو  شملهم  ممن  لديه،  الجنح،    المحتجزين  مرتكبي  عن  عام  عفو 

تاريخ   قبل  الواقعة  والجنايات  العمل،  2/5/2021والمخالفات،  لمجموعة  عيان  شهود  وذكر   ،

منطقة   في  التحرير  لجيش  التابع  المركزي  السجن  من  فلسطينيين  معتقلين  لخروج  مشاهدتهم 

 جرمانا بريف دمشق. 

 وقت سابق، عددًا من المجندينجدير بالذكر أن جيش التحرير الفلسطيني كان قد اعتقل في 



 

الفلسطينيين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم بعد انشقاقهم عن الجيش، وأرسل بعضهم للتحقيق   

 معه في وحدة االستطالع التابعة له، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة. 

في سياق المختفين قسرًا، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "سراج أبو ريا"  

من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة جنوب دمشق،    2014-01-05، حيث اعتقلته يوم  2014منذ عام  

 وهو متزوج.   1985بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار، وهو من مواليد 


