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"( )30فلسطيني سوري قضوا منذ بداية عام "2020

•
•
•
•

أزمات مركبة يعيشها أهالي مخيم سبينة في ظل كورونا
أهالي مخيم خان دنون يشكون استمرار انقطاع المياه
الهالل األحمر الفلسطيني يضع خطة طوارئ ويطلق منظومة اتصال للتوعية من كورونا
توزيع طرود غذائية في مخيمي دير بلوط والمحمدية بمدينة إدلب

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "30الجئ فلسطينيي
قضوا منذ بداية عام  2020وحتى منتصف شهر نيسان /ابريل الجاري ،بينهم  11شخصاً توفوا

جراء إصابتهم بطلق ناري ،و 4الجئين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية ،و 5غرقاً ،و4
اغتياالً ،والجئان أعدموا ميدانياً ،وشخصان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة دمشق ،و4
أشخاص بسبب التفجير.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن من بين  30الجئ الذين قضوا منذ بداية عام  27 ،2020رجالً،
وطفالن ،وامرأة.

أما بريف دمشق يعيش أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين أزمات اقتصادية ومعيشية مركبة،
نتيجة ارتفاع أسعار السلع األساسية ،واالنقطاع الدائم للتيار الكهربائي ،ما أدى بدوره النقطاع
المخيم ،وزاد من
المياه عصب الحياة الرئيسي واألساسي ،مما أضاف عبئاً مادياً على كاهل أبناء
ّ
معاناتهم.
بدورهم طالب نشطاء من أبناء ا لمخيم ،الجهات الحكومية اتخاذ التدابير الالزمة ،لضبط أسعار
السلع ،وتنظيم تقنين التيار الكهربائي ،ليتمكن األهالي من الحصول على المياه ،متسائلين عن
جدوى اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة ضد فايروس كورونا ،مع عدم وجود مياه للغسيل
والتنظيف.
مخيم سبينة ،نتيجة تدهور أوضاعهم المادية ،وانتشار البطالة ،وعدم وجود
هذا وتزداد معاناة سكان ّ
مورد مالي ثابت ،فضالً عن ارتفاع صرف الليرة أمام الدوالر ،وانتشار فايروس كورونا المستجد
الذي جعل األهالي في حالة خوف وتخبط.

مخيم خان دنون من استمرار ا نقطاع مياه الشرب عن أحياء
في سياق ذي صلة اشتكى أهالي ّ
ومنازل المخيم طيلة أيام األسبوع ،مشيرين إلى أن ذلك يتنافى مع قواعد النظافة العامة التي تنصح
بها المؤسسات الصحية والطبية التابعة للحكومة للوقاية من فايروس كورونا المستجد باستخدام
المياه.
فيما انتقد نشطاء من أبناء مخيم خان دنون ،طريقة وساعات إدارة التقنين الذي تطبقه الجهات
المعنية ،والذي يحرم غالبة منازل األهالي من المياه مطالبين بتفسيرات منطقية لسبب التقنين
الطويل ،الذي يجبر األهالي شراء المياه من الصهاريج ،بتكاليف مالية أكبر ما يزيد من أعبائهم
المادية.

مشيرين إلى أن خزان المياه الرئيسي للمخيم ضخ بمعدل ساعتين خالل األسبوعين المنصرمين،
علماً أن الوقت المحدد للضخ ثالثة أيام أسبوعي ًا ،في حين التزال عدد من حارات المخيم ،الواقعة
في المخيم القديم بال مياه منذ قرابة سبع سنوات ونصف.
من جهة أخرى أعلن الهالل األحمر الفلسطيني في سوريا ،عن وضعه خطة طوارئ طبية لتلقي
االستفسارات والتساؤالت الصحية عبر منظومة اتصال هاتفي.
وقالت مصادر من الهالل إن الخطة التي من المتوقع أن تنطلق خالل الساعات المقبلة القادمة،
هي محاولة للوقوف على االحتياجات االستشفائية والطبية لـ الالجئين في المخيمات والتجمعات
الفلسطين ية في سورية ،وتقديم النصائح واإلرشادات العاجلة لهم في ظل ما تشهده تلك المخيمات
من حجر صحي ،فرضته السلطات السورية ،ضمن اإلجراءات االحت ارزية لمنع تفشي فايروس
كورونا المستجد كوفيد .19

اغاثياً وزع فريق ملهم التطوعي ،اليوم الثالثاء طروداً غذائية على العائالت الفلسطينية والسورية
القاطنة في مخيمي دير بلوط والمحمدية بمدينة إدلب ،بهدف التخفيف من معاناتهم المعيشية
واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.
هذا وتعيش مئات العائالت الفلسطينية والسورية في مخيمات الشمال التي تفتقر ألدنى مقومات
الحياة الكريمة ،وبحسب مراسلنا فإن معظم العائالت التي نزحت إلى المخيمات هي عائالت
فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

