
 

 

 

 

  

01-01-2021 

3093    العدد

 عشرات اإلعالميين الفلسطينيين قضوا أو اعتقلوا خالل نقلهم الحقيقة في سورية 

.. عانوا شظف العيش وتجرعوا حنظل األزمات  2020فلسطينيو سورية   •

 المتتالية

 شكوى من أزمة مياه في مخيم خان الشيح بريف دمشق  •

 توزيع مادة الفحم في مخيمي دير بلوط والمحمدية •

 ة بالالذقي توزيع سلل صحية وحقائب مدرسية في مخيم الرمل •



 

 

 آخر التطورات

عام،   يف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف الحادي والثالثين من ديسمبر من كل

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها رصدت مقتل واعتقال العشرات من  

اإلعالميين الفلسطينيين ىلع خلفية املشاركة يف نقل الحقيقة يف املخيمات والتجمعات  

 الفلسطينية. 

 

(  18)وحول ضحايا اإلعالميين الفلسطينيين يف سورية قالت مجموعة العمل أنها وثقت أسماء  

من ذوي االختصاصات املختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا "  

إعالمي " قضوا يف مناطق متعددة يف سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية    –إغاثي    –تنموي  

آخرين برصاص    4تحت التعذيب، و  5من اإلعالميين قضوا بسبب القصف، و  9لألحداث، بينهم  

 باكات.قناص واالشت 

 



 

 

نظرًا   بكثير،  أكبر  العدد  أن  تدل ىلع  األرض  الحقائق ىلع  أن  إلى  العمل  وأشارت مجموعة 

للمالبسات التي تكتنف عملية االعتقال أو اإلعالن عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجالت  

 الرسمية، باإلضافة ملا يترتب ىلع ذلك من مسؤوليات تقع ىلع أهالي الضحايا.

املجمو رهن  وأضافت  الزالوا  والكتاب  والصحفيين  اإلعالميين  الناشطين  من  العديد  أن  عة 

 االعتقال يف سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم. 

قاسيًا وثقياًل ىلع الالجئ الفلسطيني داخل سورية وخارجها،    2020يف سياق مختلف مّر عام  

عيش والفاقة وتجرعوا حنظل  خاصة يف لبنان ومصر واألردن واليونان الذين عانوا من شظف ال

األزمات املتتالية، التي ضيقت عليهم الخناق وزادت من معاناتهم املتفاقمة أساسًا، بسبب  

 األوضاع اإلنسانية املزرية التي يعيشونها". 

 

 

 



 

 

وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا التي أرخت بظاللها ىلع صنوف الحياة كافة إلى جانب  

للحرب من تهجير واعتقاالت وقتل خارج القانون وانهيار اقتصادي وتراجع  التداعيات القاتلة  

 املنظومة الصحية والتعليمية. 

شية صعبة، بعد ارتفاع نسبة البطالة  يففي سورية يعاني الالجئون الفلسطينيون أوضاعًا مع 

 الي وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية أمام الدوالر، وحالة النزوح املتكرر حيث أن حو

% من أسرهم تعيش يف فقر مطلق، ىلع   91% من الفلسطينيين مهجرين داخل سوريا، و  40

 أقل من دوالرين أمريكيين للشخص يف اليوم. 

التنظيمي ملخيم   املخطط  محافظة دمشق عن  اعالن  القرارات هو  أبرز  من  كان  يف حين 

واسعًا بين الفلسطينيين يف سورية،  ، والذي أثار جداًل  2020يونيو    -حزيران    25اليرموك يف  

إصدار   للتريث يف  يدعو  قرارًا جديدًا  تصدر  محافظة دمشق  مما جعل  كبيرًا،  اعتراضًا  ولقي 

النهائي ملخيم اليرموك، والسماح بعودة األهالي إلى منازلهم الصالحة   التنظيمي  املخطط 

 للسكن". 

رون من مخيمي اليرموك وخان  أما يف الشمال السوري واجه الالجئون الفلسطينيون املهج

الكريمة،   الحياة  مقومات  ألدنى  تفتقر  مخيمات  يف  يعيشون  الذين  دمشق  وجنوب  الشيح 

وخيام بالية ال تقي حر الصيف وبرد الشتاء، ظروفا "مأساوية" وأزمة إنسانية يف الشمال السوري  

نعدامه يف  بسبب غياب متطلبات املعيشية، وانتشار البطالة يف صفوفهم وقلة الدخل وا

بعض األحيان، وشح املساعدات اإلغاثية. مما أرخى ذلك بظالله الثقيلة عليهم وجعلهم يف  

 مهب مصير مجهول ومستقبل غامض. 

 



 

 

يف لبنان ومصر واألردن وغزة    2020فيما واجه الالجئون الفلسطينيون السوريون خالل عام  

انت  نتيجة  وقانونية قاسية،  واقتصادية  أزمات معيشية  شار فيروس كورونا املستجد،  وتركيا 

، وانتشار البطالة بينهم صفوفهم، إضافة إلى شح املساعدات اإلغاثية املقدمة من  19-كوفيد

 املؤسسات والجمعيات الخيرية.  

يف سياق ذي صلة اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين من تفاقم أزمة  

 ء عبر الصهاريج، مشيرًا إلى أن ثمن خزان  املياه يف مخيمهم، حيث يضطرون إلى شراء املا

ليرة سورية األمر الذي يضاعف يثقل من أعبائهم املادية    1500املاء خمسة براميل يصل إلى  

ويزيد من معاناتهم املعيشية واالقتصادية، ويعرض حياتهم للخطر، يف ظل انتشار جائحة  

 كورونا. 

 

كثيرة داخل املخيم تعاني انقطاع املياه   وبحسب ما أورده مراسل مجموعة العمل أن أحياء 

 فترات طويلة يف املخيم باستثناء يوم واحد اسبوعيًا يف حال وجد التيار الكهربائي.



 

 

من جانبهم طالب سكان املخيم الجهات املعنية ووكالة األونروا العمل ىلع حل هذه  

عيشونها جراء  املشكلة بأسرع وقت، منتقدين تجاهلهم وعدم اكتراثهم باملأساة التي ي

 عدم سوء الخدمات وعدم تأهيل البنى التحتية.    

" وزع فريق ملهم التطوعي، يوم األربعاء  14أما يف الشمال السوري وضمن حملة "خيرك دفا 

 مادة الفحم ىلع العائالت الفلسطينية والسورية القاطنة يف مخيمي دير   30/12/2020

نديرس، ويأتي ذلك يف إطار التخفيف من  بلوط واملحمدية يف منطقة عفرين ناحية ج

 معاناة النازحين ومساعدتهم ىلع مواجهة برد الشتاء.

 

ويواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري أوضاع إنسانية ومعيشية غاية  

والدولية   املعنية  الجهات  وإهمال  وتجاهل  اإلغاثية  املساعدات  شح  ظل  يف  القسوة  يف 

 زرية. ألوضاعهم امل

 



 

 

بدوره وزع الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع الصليب الدنماركي سالت صحية وحقائب  

مدرسية وأدوات قرطاسية ىلع أهالي مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين يف الالذقية، حيث  

)كوفيد   كورونا  فيروس  مواجهة  برنامج  ضمن  التوزيعة  هذه  كافة  19تأتي  شملت  والتي   ،)

 لسطينية يف سورية.  املخيمات الف

 

الخدمات   تردي  نتيجة  مزرية  معيشية  أوضاعًا  من  الالذقية  الرمل يف  مخيم  أهالي  ويعاني 

األساسية والبنى التحتية فيه من صحة وطبابة ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي  

 واملياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة. 


