
 

 

 

 

 

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

  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 

18-03-2021 

 العدد:  3169

ر جيش التحرير الفلسطيني يشكون سوء المعاملة وذويهم يطالبون بتسريحهمعناص  

 شمال سوريا. أوضاع إنسانية مؤلمة تواجهها العائالت الفلسطينية في مخيم البل  •

 تبرع ياباني من أجل المعونة الغذائية للفلسطينيين في سوريا  •

 طفلة فلسطينية تنال المركز الثاني في بطولة محافظة ريف دمشق للشطرنج  •

 "النظام السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "عبد الرحيم صالح عوض •

 



 

 التطورات آخر

اجهونها ىلع صعيد  اشتكى عناصر جيش التحرير الفلسطيني من الظروف السيئة التي يو
االحتياجات واملطالب التي ال توفر لهم يف قطعهم ووحداتهم العسكرية، إضافة إلى عدم  
توفر الطعام يف تلك القطع مما يضطرهم لشراء املواد الغذائية ىلع حسابهم الخاص، يف  

 .حين ينعم الضباط بالراحة سواء ىلع صعيد األمور املادية أو ىلع صعيد املأكل واملشرب

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

 

هذا وكشف املجندون أنهم يتعرضون لالبتزاز واملعاملة السيئة من قبل الضباط الذين حولوا  
ال الطائلة من جيوب املجندين الذين يجبرونهم ىلع دفع  الجيش ملزرعة خاصة لجني األمو

الرشاوي مقابل منحهم إجازة ليوم أو عدة أيام لرؤية عائالتهم، منوهين إلى أن منظومة الفساد  
والرشوة ليست غريبة عن جيش التحرير الفلسطيني، حيث سجلت املئات من حاالت الرشاوي  

  .لعدد كبير من ضباط جيش التحرير الفلسطيني

من جانبهم طالب أهالي املجندين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بتسريح أبنائهم الذين  
مضى ىلع وجودهم يف الخدمة اإللزامية أكثر من خمس سنوات، موضحين أن الخدمة يف  
التحرير قضت ىلع مستقبل أوالدهم العلمي واملهني ومنعتهم من عيش حياتهم   جيش 

   .بشكل آمن وطبيعي



 

عدد من الناشطين الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن  بدورهم اتهم  
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 
التوتر يف سورية ملساندة الجيش النظامي يف معاركه مع مجموعات   وترسلهم إلى مناطق

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 

تواجه  باال السوري  الشمال  إلى  أوضاعًا    25نتقال  البل  مخيم  يف  قاطنة  فلسطينية  عائلة 
املعيشية   أوضاعهم  نتيجة  يوم  بعد  يومًا  سوء  معاناتهم  تزداد  فيما  مؤملة،  إنسانية 
تقدُمها   التي  اإلنسانية  املساعدات  وشح  وانعداِم  الخدمات  وتردي  املزرية،  واالقتصادية 

 .املنظماُت اإلغاثية

 

و مهجرو مخيم البل من مشاكل كثيرة، منها بعد املخيم عن مركز املدينة وعدم تأمين  ويشك
توفر   تجارية لشراء حاجياتهم وعدم  الكهرباء ووجود محال  النازحة، وتوفر  للعائالت  الطعام 

 .وسائل للتدفئة

ووكالة   الدولية  املنظمات  املخيم  يف  املهجرة  الفلسطينية  العائالت  ناشدت  جانبها  من 
ونروا لتقديم يد العون لهم، والعمل ىلع التخفيف من معاناتهم يف املخيمات التي تفتقر  األ

 .ألدنى مقومات الحياة



 

يف   إنشائه  وتم  الشمالي  حلب  بريف  صوران  مدينة  البل شمال  مخيم  واستقبل    2018يقع 
  ( خيمة بدعم من منظمة آفاد التركية والهالل600مهجري الغوطة الشرقية، ويحوي قرابة )

 .األحمر التركي

مليون دوالر دعمًا لوكالة األمم املتحدة    1,8يف سياق مختلف تبرعت الحكومة اليابانية بمبلغ  
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى )األونروا( يف سوريا، وذلك استجابة  

  .للنداء الطارئ الذي أطقته الوكالة يف بداية العام الحالي

 

الة األممية أن هذا الدعم من الحكومة اليابانية سيمكن األونروا من تقديم املعونة  ووفقًا للوك
الجئ من فلسطين يف البالد وذلك ملساعدتهم ىلع التكيف    418,000الغذائية ملا مجموعه  

  .مع احتياجاتهم الغذائية األساسية

ة للمخاطر أكثر من  وأشارت األونروا أن الالجئين الفلسطينيين يف سوريا هم اليوم أشد عرض
أي وقت مضى، بسبب النزاع الذي طال أمده يف سوريا الذي يدخل سنته العاشرة اآلن، منوهة  
إلى أن الظروف االجتماعية واالقتصادية الحرجة وارتفاع أسعار املواد الغذائية والتي فاقمتها  

كوفيد جائحة  غذا19-جميعها  آمنين  غير  السكان  وأصبح  الفقر  مستويات  زادت  بشكل  ،  ئيا 
  .متزايد

  % 80، فإن ما يقرب من  2020وبينت وكالة الغوث إلى أنها واستنادا إلى تقييم أجرته يف تموز  
من األشخاص الذين تم مسحهم قد صرحوا بأن عدد الوجبات أو كمية الطعام املستهلك قد  

إلى  من األسر قد لجأت    %90. كما صرحت أكثر من  2020انخفضت منذ بدء الجائحة يف آذار  
أقل، يف حين صرح   أو أطعمة ذات قيمة غذائية  أرخص،  بأنهم قد    %99استهالك أطعمة 



 

كافحوا يف سبيل شراء الطعام واملواد األساسية األخرى جراء ارتفاع أسعار السوق فيما ذهب  
العديدون لالستدانة يف سبيل تلبية احتياجاتهم األساسية. واستنادا إلى عملية رصد الحقة  

من األسر التي تم مسحها مستويات    %48,3إجراؤها يف كانون األول، فقد سجلت  للتوزيع تم  
 .ضعيفة أو عند الحدود الدنيا يف استهالك الغذاء

عامًا( ابنة مخيم خان دنون املركز    11أما يف سورية حققت الطفلة السورية "لونا فادي محمد" )
تحت   ل  12الثاني  للشطرنج  دمشق  ريف  محافظة  بطولة  يف  التي  سنة،  والصغار،  لناشئين 

والثالثاء   االثنين  يوم  ريف    16/03/2021-  15أقيمت  يف  جرمانا  بمنطقة  تشيللو  صلة  يف 
  .دمشق

 

هذا ورغم جميع الظروف واألوضاع املعيشية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطيني  
 .يف سورية، ال يزال يجد للتفوق واالبداع مكانًا يف حياته

القسري واالنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " عبد    يف ملف اإلخفاء 
بتاريخ    8الرحيم صالح عوض" منذ   السوري  األمن  اعتقله عناصر  ،  01/04/2013سنوات، حيث 

 .وحتى اآلن ال يوجد معلومات عن مصيره، وهو من أبناء مخيم سبينة بريف دمشق

( العمل  مجموعة  فلس1797ووثقت  معتقاًل   )( منهم  السوري  النظام  سجون  يف  (  110طينيًا 
 معتقالت ال يزال مصيرهم مجهواًل.


