
 

 

 

 

 

  

16-02-2021 

 العدد:  3139

 تردي األوضاع المعيشية تدفع الفلسطينيين للهجرة من سورية 

 األمن العسكري يعتقل أحد أبناء مخيم جرمانا •

 أزمة الكهرباء في مخيم العائدين بحمص بال حلول  •

 فلسطيني سوري يحقق المركز الرابع في بطولة دبي لبناء األجسام •

 ""حكايات لم ترو  مجموعة العمل تجدد دعوتها للمشاركة في مسابقة  •

 



 

 التطورات آخر

كشف فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين  
( الجئين  5( ضحية منهم )42، بلغ )2020ريين الذين قضوا أو تم اإلبالغ عن وفاتهم عام  السو

، والجئ قضى  2020( أشخاص أثناء محاوالت العبور إلى اليونان عام  4ماتوا غرقًا، من بينهم )
  12( شخصًا نتيجة األعمال الحربية، و17، يف حين قتل ) 2020تم التعرف عليه عام    2018عام  

، فيما تم اإلبالغ  2020( أشخاص قضوا خالل  3حت التعذيب واإلهمال الطبي، بينهم )الجئًا ت
( لـ  باإلضافة  املنصرم،  العام  خالل  اآلخرين  القانون  8عن  خارج  القتل  بسبب  قضوا  ضحايا   )

 .واالغتياالت

 

( فلسطينيًا يف  1797يشار إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت اعتقال )
يف )سورية  بينهم  السوري  للنظام  التابعة  واملخابرات  األمن  أفرع  إلى  110  باإلضافة  نساء،   )

مارس    –ضحية خالل الفترة املمتدة من آذار    4048( الجئًا، كما تم توثيق سقوط  330فقدان )
( الجئًا تحت التعذيب يف املعتقالت  620منهم )  2020كانون األول /    –ولغاية ديسمبر    2011

   .السورية

تتحفظ    يف أبناء مخيم جرمانا  أحد  السوري  األمن  اعتقل  القسري  واالخفاء  االنتهاكات  ملف 
   .مجموعة العمل عن ذكر اسمه، بتهمة تخلفه عن االلتحاق بالخدمة العسكرية

ووفقًا لشهود عيان من أهالي املخيم أن عناصر فرع األمن العسكري داهموا مخيم جرمانا يوم   
هر الجاري وقاموا باعتقال شاب من املخيم بحجة تخلفه عن الخدمة  شباط/ فبراير من الش  14



 

والضرب   لإلهانة  تعرض  الشاب  أن  إلى  مشيرين  الفلسطيني،  التحرير  جيش  يف  اإللزامية 
  .والشتائم املخجلة من قبل عناصر األمن

 

بدوره أحصى فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اعتقال  
  .الجئًا من أبناء مخيم جرمانا يف السجون السورية منذ بداية الصراع الدائر فيها 17نحو 

الفلسطينيين بمدينة حمص وسط   العائدين لالجئين  أهالي مخيم  من جهة أخرى اشتكى 
سورية، أزمة الكهرباء واستمرار انقطاعها لفترات زمنية طويلة، مما يزيد من معاناتهم خاصة  

املنا األجواء  للجهات  يف ظل  التي قدموها  املتكررة  للشكاوى  االستجابة  الباردة وعدم  خية 
  .املختصة واملعنية بهذا الخصوص

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل فإن حالة من الغضب والسخط سادت بين األهالي بسبب غياب  
ت  ، منوهًا إلى أن هناك حارا24ساعة من أصل    19الكهرباء وانقطاعها عن املخيم يوميا بحدود  

وشوارع بأكملها قطع عنها التيار الكهربائي منذ أيام عديدة جراء التقنين الجائر، وعدم تحمل  
لعدة حارات   الناتج عن تخديمه  الكبير  للضغط  للمخيم  الرئيسي املغذي  الكهربائي  القاطع 

 .وشوارع يف املخيم

بإيجاد   يف شكواهم  األونروا  ووكالة  املعنية  الجهات  من  املخيم  جذري  وطالب سكان  حل 
ملشكلة الكهرباء، وتنظيم ساعات التقنين، ومعاملتهم أسوة بباقي األحياء يف مدينة حمص  

 .ساعات 8التي تصل فيها ساعات التغذية يوميًا ل  



 

هذا ويعيش أهالي مخيم العائدين يف حمص أوضاعًا حياتية صعبة، بسبب استمرار أحداث  
أوضاعهم ىلع  سلبًا  انعكست  التي  سورية  يف  األسعار    الحرب  غالء  إلى  وأدت  املعيشية 

 .وانتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه

يف سياق مختلف حّقق الشاب الفلسطيني السوري "شادي أحمد الفار" املركز الرابع "ماستر"  
وزن   الرابع يف  الخامسة من    100واملركز  النسخة  لبناء األجسام، يف  كيلو يف بطولة دبي 

معرض دبي لبناء األجسام« و»معرض دبي للنشاط والحيوية«، اللذين يقامان بالتعاون مع  »
 .مجلس دبي الرياضي يف مركز دبي التجاري العاملي

 

من مخيم اليرموك إلى    2012يذكر أن شادي األحمد من أبناء مخيم اليرموك اضطر للنزوح عام  
األردن التي مكث فيها عامين، ومن    منطقة الزاهرة بمدينة دمشق، ومن ثم اضطر للجوء إلى

ثم غادرها إلى مدينة دبي يف اإلمارات العربية املتحدة وهناك سعى للمشاركة يف عدد من  
االستمرار   أجل  من  احتراف  بطاقات  ثالث  فيها ىلع  حصل  الذي  شو  مصل  ومنها  البطوالت 

 .باملنافسة

ة بمسابقة "حكايات لم  جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، دعوتها للمشارك
يوم   أطلقتها  التي  يناير    15ترَو"،  الثاني/  حكايات    2021كانون  توثيق  إلى  الهادفة  الجاري، 

معاناة   لتوثيق  الدائم  إطار سعيها  السورية، وذلك يف  الحرب  الفلسطينيين خالل  الالجئين 
وجدوا أينما  ونجاحات  وهجرة  معاناة  من قصص  السوريين  الفلسطينيين  بمختلف    الالجئين 

 .تفاصيلها وأبعادها



 

القصصي   النص  يكون  أن  باملسابقة وهي:  للمشاركة  العمل عدة شروط  ووضعت مجموعة 
جديد غير منشور مسبقًا، وىلع املتسابق أن يشارك بقصَّة واحدة فقط، وترسل املسابقة  

 .ضمن ملف الكتروني عبر بريد الصفحة أو ايميلها اإللكتروني

$،    50$، أما الفائز الثالث    100$، الفائز الثاني  200ئز األول يحصل ىلع  ونوهت املجموعة أن الفا
 .2021\ 03\15وحددت آخر مهلة الستالم القصص بتاريخ 

 


