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" "17فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر نيسان  2019و" "45ضحية في الشهر ذاته "2018

•
•
•
•

شكوى من تأخر األونروا صرف مساعداتها المالية لفلسطينيي سورية في األردن
الظالم يخيم على مخيم السبينة وناشطون يطلقون حملة إلنارة حاراته وأزقته
شهر رمضان يكشف واقعا ً مريرا ً لالجئي فلسطين داخل سورية وخارجها
توزيع سالت غذائية على العائالت الفلسطينية والسورية في الشمال السوري

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو
" "17الجئاً فلسطينياً قضوا خالل شهر نيسان /إبريل  ،2019في حين قضى " "45ضحية
خالل نيسان /إبريل  2018جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيار /مايو 2019
توزعوا حسب المكان على النحو التالي "14" :شخصاً قضوا في دمشق ،والجئان في دير الزور،
وشخص توفي في حمص.

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا " "45الذين سقطوا في نيسان /ابريل  2018توزعوا
حسب المدن السورية على النحو التالي "35" :شخصاً قضوا في دمشق ،و" "8آخرين في ريف
دمشق ،والجئ في حلب ،وشخص توفي في درعا.
من جهة أخرى اشتكى عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن من تأخر األونروا
صرف المساعدات المالية المقدمة لهم ،منوهين إلى أنهم حتى اللحظة لم يستلموا الدفعة األولى
التي كان من المقرر توزيعها منذ شهرين ،مما يتركهم لمصير مجهول ويضاعف من معاناتهم
ويزيد العبء المادي عليهم ،في ظل أوضاع إنسانية مزرية يشتكون منها.
هذا وتوزع وكالة (األونروا) كل ثالثة أشهر مساعدة مالية للعائالت الفلسطينية في األردن تقدر بـ
 20دينار أردني ما يقارب ( )28دوالر أمريكي.
إلى ذلك اشتكى أهالي حي الشرقطلي في مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من
الظالم الدامس الذي تفرق فيه حاراتهم وأزقتهم ليالً ،مناشدين الجهات المعنية وشركة الكهرباء

العمل على صيانة وتركيب األعمدة الكهربائية إلضاءة الشارع الرئيسي والحارات الفرعية في
المخيم ،وذلك خوًفا من عمليات السطو وانتشار الكالب الضالة التي تهدد حياة السكان.
من جانبهم أطلق عدد من الناشطين في مخيم السبينة حملة "نور دربك" في مخيم السبينة وحملة
محل بهدف
سوا نضويها في حي الشرقطلي ،من خالل وضع ّ
"لدات" إنارة ،أمام كل منزل أو ّ
انارة شوارع المخيم الرئيسة والفرعية.

أما من الجانب االقتصادي يعيش سكان مخيم السبينة أوضاعاً إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة
انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ،وتوفر الخدمات األساسية واستمرار
انقطاع المياه والكهرباء لفترات زمنية طويلة ،وعدم توفر مادتي الغاز والمازوت.
في سياق مختلف كشف قدوم شهر رمضان الكريم واقعاً مري اًر على الالجئين الفلسطينيين داخل

وخارج سورية ،الذين يعانون حالة من التشتت والتفرق نتيجة الصراع الدائرة في سورية ،حيث

تفرقوا ما بين المدن السورية والمخيمات الحدودية في الشمال السوري وقارات العالم بجميع بلدانها
األوروبية واآلسيوية واإلفريقية ،مما وضعهم أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث
يتوزع معظم أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.
إلى ذلك تتركز معاناة الالجئين في المخيمات التي أقيمت في الشمال السوري حيث ال تتواجد
الرعاية الطبية أو الخدمات األساسية ،وسط صعوبة باالنتقال ،يشاطرها معاناة الالجئين داخل
سوريا الذين يعانون من غالء األسعار وفقدان مادتي الغاز والبنزين.

وحاالت أخرى انفصل رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لعائلته أو لحصار
منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بعائلته ،مما ضاعف من المتطلبات االقتصادية للعائلة،
إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض المعامالت المتعلقة بهم.
وضاعف ذلك التشتت إحجام معظم السفارات على منح الالجئين الفلسطينيين السوريين لتأشيرات
دخول إلى أراضيها ،األمر الذي حرم العديد من الالجئين من االلتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم
خصوصاً المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا.
يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر ،حيث توقفت تلك
سفارات البلدين عن منح التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من ثالث سنوات
األمر الذي حرمهم هم أيضاً من اللقاء أقاربهم.
وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم
الالجئين الذين اضطروا مغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال ،خصوصاً الشباب منهم.
إغاثياً وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية سالت غذائية على المهجرين في شمال
سوريا ،ووفقاً ألحد أعضاء الحملة أن التوزيع الذي شمل عدد من العائالت الفلسطينية والسورية
جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،وذلك بهدف التخفيف من معاناة أبناء الشعب
الفلسطيني في مخيمات الشمال السوري ومد يد العون والمساعدة لهم.

فيما ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم
اليرموك إلى الشمال السوري ،حيث تعيش أوضاعاً إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات
األساسية والمعيشية.

