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" إعالميون فلسطينيون شاركوا بنقل الحقيقة ففقدوا حياتهم وحريتهم يف سورية  " 

 • استنكار فلسطيني لتبني البرلمان األوروبي قرارًا يدين األونروا 

 • "الرابعة" تفرض إتاوات على دخول السيارات إلى السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني

 ف المعتقلين • سورية. عفو رئاسي يستثني آال

 • هيئة فلسطين لإلغاثة توزع مساعداتها شمال سورية 



 

 آخر التطورات 

م  العمل  مجموعة  اإلعالميين    ن رصدت  من  العشرات  واعتقال  قضاء  سوريا  فلسطينيي  أجل 

الالجئين   وتجمعات  المجريات في مخيمات  نقل حقيقة  مشاركتهم في  خلفية  الفلسطينيين، على 

 الفلسطينيين في سورية. 

( من ذوي االختصاصات  18أسماء )  المجموعة    الميين الفلسطينيين في سورية، وثقت اإلعوحول ضحايا  

إعالمي "،    –إغاثي    –المختلفة من أكاديميين أو متطوعين، جمعوا بين أكثر من عمل أحيانًا " تنموي  

 قضوا في مناطق متعددة من سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث.

 

أن   العمل  مجموعة  و   9وأضافت  القصف،  بسبب  اإلعالميين قضوا  و  5من  التعذيب،  آخرين    4تحت 

واالشتباكات،   قناص  والصحفيين،  برصاص  اإلعالميين  الناشطين  العديد من  أن  المجموعة  وأشارت 

سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند  زالوا رهن االعتقال في  ما يوالكتاب  

اإلعالمي   والناشط  الفضائية،  القدس  قناة  رامي حجو مصور  الصحفي  الشهابي"،  "علي  الكاتب  عمر"، 

 "أحمد جليل". 



 

في سياق آخر، استنكرت منظمة التحرير والفصائل والمؤسسات الفلسطينية في الداخل المحتل وفي  

برلمان األوروبي قرارًا يدين وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، على  الشتات، تبني ال

خلفية "خطاب الكراهية والعنف الذي ُيدرس في الكتب المدرسية الفلسطينية وتستخدمه أونروا في  

 مدارسها" بحسب ما جاء في القرار. 

ورة "لما تضمنه من ربط مساعدات  ونظرت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير إلى القرار بخط

اإلسرائيلية   واالدعاءات  للضغوطات  رضوًخا  واعتبرته  تعليمية،  مواد  بإزالة  المالية  األوروبي  االتحاد 

 واألحزاب اليمينية المسيحية في أوروبا التي توالي "إسرائيل". 

 

األوروبية، "حيث لم  المواقف  االزدواجية في  نشهد مواقف    وعّبرت حركة حماس عن استنكارها من 

مشابهة لالتحاد األوروبي من مناهج التعليم اإلسرائيلية، رغم أّن مناهج التعليم واإلعالم اإلسرائيلي  

ومليئة   والفلسطينيين،  العرب  وخاصة  اآلخر  إنسانية  من  واالنتقاص  والكراهية  بالعنصرية  تعج 

 بتشويه صورتهم ونفي وجود الشعب الفلسطيني"، وفق بيان للحركة. 

 قرارًا ُيدين األونروا على خلفية ادعائه  -ألول مرة  -البرلمان األوروبي اعتمد يوم األربعاء الماضي  وكان  



 

 أن كتبها المدرسّية والمواد التعليمّية التي تدّرسها للطلبة ُتعلم الكراهية والعنف ضد "إسرائيل"  

رابعة التابعة للنظام  باالنتقال إلى ريف دمشق، أفادت مصادر خاصة لمجموعة العمل، أن الفرقة ال

السوري فرضت إتاوات على دخول سيارات األهالي إلى منطقة السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني بريف  

كانت   التي  الشيعية  المجموعات  من  بالمنطقة  المحيطة  الحواجز  تسلمت  أن  بعد  وذلك  دمشق، 

عنها  داخل،  مسؤولة  ترابية  سواتر  رفعت  الرابعة  الفرقة  أن  المصادر  وعلى    وذكرت  والمخيم  البلدة 

آالف ليرة    5أطرافه، وفرضت إتاواتها وفق حجم المركبة الداخلة، فالمركبات الصغيرة يدفع صاحبها  

ألف ليرة، األمر الذي انعكس سلبًا على حياة األهالي وقيدت   50سورية، والكبيرة كسيارات الشحن مبلغ  

 صة في المحالت التجارية الصغيرة. حركتهم، كما أجبرت أصحاب البضائع على رفع أسعارها وخا

 

الجنح، م مرتكبي  بمنح عفو عام عن  تشريعيًا يقضي  مرسومًا  السوري  الرئيس  أصدر  آخر،  جانب  ن 

تاريخ   قبل  الواقعة  والجنايات  الفلسطينيين  2/5/2021والمخالفات،  المعتقلين  آالف  ويستثني   ،

السجون المدنية، حيث يواصل النظام  والسوريين في األفرع األمنية وسجن صيدنايا والسياسيين في 

 الجئ فلسطيني استطاعت مجموعة العمل توثيق معلوماتهم.  1800اعتقال أكثر من 



 

 لجان عمل أهلي 

وزعت هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية سالاًل غذائية على المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية 

ل اإلغاثية على النازحين الفلسطينيين والسوريين في  بريف عفرين، وهي ضمن حملة توزيع السال

   .إيصال وجبات اإلفطار للمهجرينبمنذ بداية شهر رمضان عملها الشمال السوري، كما تواصل الهيئة 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري أوضاعًا إنسانية ومعيشية غاية في  

ظل   في  ألوضاعهم  القسوة  والدولية  المعنية  الجهات  وإهمال  وتجاهل  اإلغاثية،  المساعدات  شح 

 المزرية. 

 


