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 2732: ددالع
17-04-2020 

 "لواء القدس" الموالي للنظام يخفض رواتب عناصره •

 سنوات  7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد محمد" منذ  •

 الهالل األحمر الفلسطيني يقدم مساعدات لمتضرري الحريق في مخيم النيرب  •

 توزيع سالت غذائية على فلسطينيي سوريا في تركيا  •

 "مخالفات جائرة بحق مهاجرين من فلسطينيي سورية في اليونان"



 

 آخر التطورات

ظل الحجر قال مراسل مجموعة العمل في اليونان أن مخالفات طالت الجئين فلسطينيين في 
الصحي الذي فرضته الحكومة اليونانية، لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، رغم إبرازهم أذون 

 الخروج من المخيم.

وفي تصريح سابق لوزير الهجرة اليوناني قال فيه "إن المخالفات التي تسجل بحق الالجئين سوف 
حظر المفروض على مخيمات تخصم من الراتب الشهري المخصص لهم" لضمان التزام الجميع بال

 اللجوء في الجزر والبر اليوناني.

 
آالف الجئ،   4وتقدر أعداد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى اليونان بحسب ناشطين بأكثر من  

بينهم عائالت ومسنون، يتوزعون على مخيمات الالجئين. ويعيشون ظروفًا مادية وصحية سيئة، 
ايروس كورونا واإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة وتفاقمت أوضاعهم مع دخول أزمة ف

 اليونانية.

في سورية، ذكرت مصادر إعالمية أن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري خفضت رواتب 
 عناصرها بسبب أزمة مالية يعاني منها اللواء المدعوم من إيران. 

 35عناصر بصفوفها بقرار خفض رواتبهم لحدود وأضافت تلك المصادر أن قيادة اللواء أبلغت ال
 ألف ليرة. 70ألف ليرة سورية شهريًا، بعد أن كانت رواتبهم تصل إلى 

ونقلت قرار قائد المجموعة الفلسطيني "محمد السعيد" بدخولهم تحت اإلشراف والدعم الروسي، بعد 
 انخفاض الدعم اإليراني وشبه انقطاعه منذ العام الماضي.



 

( الجئًا فلسطينيًا من مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري 89مجموعة العمل ) هذا ووثقت  
 قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام في سورية. 

( إلى ألف مقاتل فلسطيني وخسر أكثر من 700آالف مقاتل بينهم )  10ويقدر عدد اللواء بنحو 
وعة خالفات حادة على األموال المسروقة وصفقات بيع ( مقاتل منذ تشكيله، وشهدت المجم700) 

 أسلحة لتنظيم داعش.

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد محمود 
من مكان عمله بالطاقة الشمسية   2013-1-24حيث تم اعتقاله بتاريخ    ، 1986محمد" مواليد عام  

 من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق. دمشق، وهوغرب العاصمة في منطقة مشروع دمر 

هذا ووثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير 
 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.1794الخبر بيانات ) 

 
/ نيسان الجاري 16الفلسطيني يوم األربعاء على صعيد مختلف، قامت جمعية الهالل األحمر 

بمبادرة لمساعدة الذين تضرروا من الحريق الذي أتى على خمسة منازل لالجئين الفلسطينيين في 
 مخيم النيرب في حلب. 

واشتملت المساعدات التي قدمها الهالل على مالبس وأكياس نوم وأغطية، باإلضافة لمواد صحية 
 ف من معاناة المتضررين بحسب الهالل.وأغراض مطبخ، بهدف التخفي

يأتي تحرك الهالل األحمر بعد المناشدات التي أطلقها المتضررون لكافة الجهات الفلسطينية 
و"األونروا" للتحرك سريعًا من اجل مساعدتهم ومد يد العون لهم، بعد الحريق الذي سببه ماس 

 ة كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.نيسان الجاري وخلف خسائر مادي 13كهربائي مساء االثنين 



 

هذا وال يزال يتعرض مخيم النيرب ألزمات اقتصادية ومعيشية خانقة منذ اندالع الصراع في سوريا 
، وزادت هذه المعاناة مع الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد 2011بداية  

19 . 

 
غذائية على العائالت الفلسطينية  سللجمعية "خير أمة" قبل أيام توزيع  بدأت آخر، وفي شأن 

غذائي، ومن المتوقع   ( طرد500السورية األشد عوزًا في إسطنبول، حيث بلغت توزيعات الجمعية ) 
 أن يستمر المشروع خالل شهر رمضان المبارك. 

من جانبه قال "عبد الجبار شلبي" مدير جمعية خير أمة أن هذه التوزيعات ستشمل غالبية فلسطينيي 
سوريا من أصحاب األعمال اليومية اللذين تضرروا ولم يعد لديهم، دخل ويعيشون ظروف اقتصادية 

نا كوفيد صعبة، بعد اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة التركية لمنع تفشي فايروس كورو 
19 . 

( عائلة فلسطينية مهجرة من سورية 1500ويقيم في شطري إسطنبول االسيوي واألوربي قرابة ) 
تتركز غالبيتها في القسم األوربي من المدينة، وتعيش ظروفًا اقتصادية غاية في الصعوبة بسبب 

عمال الحرة غالء ايجارات المنازل، وارتفاع األسعار، وتفشي فايروس كورونا الذي شل معظم األ
 التي يعتمد عليها العدد األكبر منهم.

 


