
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3082العدد

21-12-2020 
 

 وجيه األنظار نحو معاناتهم مجموعة العمل تطالب بإنهاء مأساة فلسطينيي سورية وتدعو لت

 لسطينية سورية تناشد من أجل انقاذ حياة ابنتها اليونان: عائلة طفلة ف  •
 قصص ملهمة لالجئين فلسطينيين يف اليوم العاملي للمهاجرين  •
 سكان مخيم الحسينية: "الكهرباء ال نراها إال بالصدفة"  •
 سنوات  7النظام السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "محمد حسين" منذ  •



 

 آخر التطورات

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يف اليوم الدولي للتضامن اإلنساني الذي  

ديسمبر من كل عام، املجتمع الدولي عمومًا ووكالة غوث وتشغيل الالجئين   20يصادف يوم 

مأساة فلسطينيي سورية الناجمة عن اندالع  الفلسطينيين )األونروا( بشكل خاص إنهاء 

الصراع الدائر يف سورية والذي أثر بشكل سلبي ىلع كافة مستويات حياتهم املعيشية  

الجئًا   1800ضحية واعتقال نحو  4000واالقتصادية والقانونية، وأدت إلى وقوع أكثر من 

 فلسطينيًا وتشريد ونزوح األالف منهم.  

 

ملجتمع الدولي بتوجيه أنظاره نحو معاناة فلسطينيي سورية  كما طالبت مجموعة العمل ا

اإلنسانية وإنهائها،  مشيرة إلى أن الالجئين الفلسطينيين يف سورية يعيشون أسوأ 

أحوالهم وأوضاعهم املعيشية ىلع اإلطالق، حيث وصلت معدالت الفقر يف صفوفهم إلى  

عدم قدرتهم ىلع تأمين أبسط   مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم االقتصادية جراء 

مقّومات استمرارهم يف الحياة، وفقدانهم ملصادر رزقهم، وانخفاض معدالت الدخل، وارتفاع  



 

معدالت اإلنفاق ىلع الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع  

كورونا، وغالء الدواء  معدالت التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة  

 وفقدانه، وخلو األسواق من السلع الحياتية الرئيسية.  

يف حين ال تقل معاناة الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان واألردن ومصر والسودان  

اإلنسانية عن مأساة من بقي منهم يف سورية، حيث يشتكون من أوضاع إنسانية ومعيشية  

ملجتمع الدولي ووكالة األونروا والفصائل والسلطة مزرية، وسط تجاهل وتهميش ا

 الفلسطينية ملأساتهم.  

يف سياق مختلف استطاع املهاجرون الفلسطينيون من سورية يف دول املهجر املساهمة  

اتهم  بمعارفهم ومهاراتهم، ىلع الرغم من جراح الحرب التي خّلفتها ىلع أهلهم ومخيم

وسكنهم يف سورية، والتي كانت محفزًا لهم ليبدعوا ويتألقوا يف كافة املجاالت األدبية  

 والفنية والرياضية والعلمية.

 



 

ففي أملانيا، ساهم الالجئ الفلسطيني الصيدلي "نورس رّحال" ابن مدينة داريا بريف 

بتطوير لقاح ضد مع فريق من الباحثين األملان  2018دمشق، والذي لجأ إلى أملانيا عام 

 فايروس كورونا يمكن إيصاله داخل الجسم عبر الجلد بداًل من حقنه يف العضالت.

أما يف هولندا، اجتازت الصحافية الفلسطينية "بيسان زرزر" من سورية، كل العقبات الناجمة  

عن الحرب يف سورية وحققت نجاح ىلع مستوى عملها يف مجال االعالم والسوشيال 

 ميديا.  

ن حصل الالحئ الفلسطيني السوري "أحمد فايز دياب" ىلع املرتبة األولى يف يف حي

( بجامعة لينز شمالي النمسا، وقام  Einzelhandelskaufmannقسم االقتصاد واملبيعات ) 

 حاكم النمسا العليا توماس شتيلتسير بتكريمه.

ت فيه  من جهة أخرى أطلقت عائلة فلسطينية سورية نداءات مناشدة واستغاثة ناشد 

السلطات اليونانية واملنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي وأصحاب الضمائر الحية  

لتقديم املساعدة لهم، من أجل التكفل بعالج ابنتهم ذات الست سنوات واملصابة بمرض  

 السرطان بالعظام.   

ية يف  ووفقًا ألهالي الطفلة املهجرين من مخيم اليرموك إلى أثينا أن حالة ابنتهم الصح

تدهور دائم، نتيجة عدم قدرتهم ىلع دفع ثمن الدواء املطلوب منهم بشكل شهري والذي  

يورو، مشيرين إلى أنهم لجؤوا إلى السفارة الفلسطينية يف أثينا   700تقدر قيمته بحوالي 

وعدد من الجمعيات واملؤسسات العمل األهلي إال أنها لم تقدم لهم أي معونة ولم تمد لهم  

 واملساعدة، وصدتهم عن أبوابها وكأنهم شحادين ىلع حد قول العائلة.   يد العون  



 

 

عائلة الطفلة اليوم تناشد الضمائر الحية من أجل انقاذ حياة ابنتها، التي تراها تذوي أمامهم  

وهم ال يستطيعون فعل أي شيء سوى إطالق املناشدات والدعاء إلى الله كي يفرج همهم  

 ويشفي صغيرتهم. 

لى ريف دمشق اشتكى الالجئون الفلسطينيون يف مخيم الحسينية بريف دمشق  باالنتقال إ

 ساعة.  12من قطع الكهرباء لساعات طويلة، حيث تنطفئ ألكثر من 

وقال أحد الالجئين يف شكواه " ال يوجد برنامج تقنين نظامي يف منطقة الحسينية  

"أن وضع الكهرباء يف  والكهرباء نشاهدها بالصدفة، وأحس أنني أعيش يف كهف"، مشيرًا 

 .  املناطق املحيطة بالحسينية أفضل منهم"



 

 

وكان سكان املخيم اشتكوا يف وقت سابق من كمية األعطال الكبيرة يف شبكات الكهرباء  

بدءًا من خزانات الكهرباء ووصواًل إلى كابالت التغذية، محملين املسؤولية للمعنيين عن  

 إصالح هذه األعطال وعن أداء واجباتهم. 

تي ذلك وسط أزمات يعيشها الفلسطينيون يف املخيم من نقص الخدمات وتردي البنى  يأ

التحتية، ال سيما شبكة الطرق واإلنارة والنظافة واملياه، وتراكم النفايات يف حارات وأزقة  

 مخيمهم، ومشكلة عدم توفر املياه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة.

لقسري واالنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني  يف ملف االخفاء ا

سنوات، بعد ان اعتقلته األجهزة األمنية واملجموعات   7"محمد عبد السالم حسين" منذ  

 من سكان بلدة الذيابية بريف دمشق. 1963، وهو من مواليد عام 2013-01-26املوالية بتاريخ 



 

 

( الجئًا فلسطينيًا يف السجون السورية  1797اعتقال ) وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت

 الجئات ال يعلم عن مصيرهم شيء.  110منهم 

 


