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"آالف الفلسطينيات مهجرات ومعتقالت في سورية عشية يوم المرأة العالمي"

• نجاة طفلين من حريق منزل في مخيم النيرب
• تركيا تصدر قرارا ً يمنع الالجئين السوريين في تركيا من السفر إلى المدن القريبة من اليونان
• مجموعة العمل تطلق "مجموعة فلسطينيي سورية | السودان "عبر تطبيق "واتساب"

العدد 2316

آخر التطورات
تعرضت المرأة الفلسطينية السورية في ظل أحداث الحرب لكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي،
فهي لم تكن بمعزل عن محيطها في سورية ،وهي األم واألخت والزوجة وبالتالي كانت هي
األرملة والثكلى وزوجة المفقود أو المعتقل وقد تكون هي المعتقل في ظل أحداث الحرب في
سورية.
وتشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن ( )478ضحية من الالجئات
الفلسطينيات قضين ألسباب مختلفة على امتداد الرقعة السورية أبرزها القصف ونقص الرعاية
الصحية وإثر تفجيرات.

وأكدت المجموعة أنها وثقت ( )35الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام
السوري ،دون تسليم جثامينهن وسط تكتم النظام السوري على قضية شهداء التعذيب ،ومنهم من
تم التعرف عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب.
في حين يواصل النظام السوري تكتمه على مصير أكثر من ( )110معتقالت في السجون
السورية ،وسط تعرضهن لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي.
وفي هذا مخالفة واضحة لإلعالن العالمي بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ
والنزاعات المسلحة الصادر في عام  1974في المادة رقم ( )5منه التي نصت على اعتبار هذه
الممارسات اجرامية «تعتبر أعماالً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية
للنساء واألطفال ،بما في ذلك الحبس والتعذيب».

كما وثقت المجموعة ( )37الجئة فلسطينية مفقودة داخل األراضي السورية وخارجها ،وقد نقل
مفرج عنهم من السجون مشاهدتهم عدد من الالجئين الفلسطينيين المفقودين في السجون السورية
ومنهم األطفال ،كذلك تم توثيق ( )26الجئة فلسطينية قضين خالل رحل الموت للوصول إلى
الدول األوروبية هرباً من الحرب في سورية.
وشكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئاً كبي اًر على العائلة الفلسطينية بشكل عام
والمرأة بشكل خاص ،فالمئات من العائالت فقدت المعيل الوحيد إما في القصف أو االعتقال أو
الموت تحت التعذيب ،وباتت المرأة وحيدة لمواجهة ظروف الواقع الصعبة ،من إيجار المنزل إلى
تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة ،إضافة للتوتر األمني في معظم مناطق سوريا ،كذلك
الحال خارج سوريا.
فقد أشار ناشطون في وقت سابق أن من بين الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان والذي
كان يبلغ عددهم ( )45ألف الجئ ،يوجد حوالي ( )3360عائلة المعيل فيها هي المرأة لفقدان
الزوج.
هجرت آالف النساء الفلسطينيات إلى جانب عوائلهن من مخيم اليرموك وخان الشيح إلى
كما ّ
الشمال السوري ،ويقطنون في مخيمات تعاني من ظروف إنسانية صعبة.
يشار إلى أن العادات والتقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث
السمعة أو " الفضيحة " منعت الكثيرين من العائالت التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو
االعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية ،مما يجعل األعداد
الموثقة تقريبية.
وفي سياق آخر ،نجا طفالن من أبناء مخيم النيرب ال يتجاوز عمرهما  3أعوام بعد إنقاذهما من
حريق اشتعل في منزلهما ،وفور سماع صراخهما هرع األهالي إلخماد الحريق.
قال أهالي المخيم إن سبب الحريق نتيجة ترك مدفأة كهربائية تعمل بجانب مقابس الكهرباء وكانا
وحيدين في المنزل بعد خروج والدتهم لشراء بعض الحاجيات ،ويعود المنزل لالجئ الفلسطيني
"معتز ترشحاني".

هذا ويعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات اقتصادية ومعيشية
خانقة بسبب انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه.

وفي تركيا ،أصدرت إدارة الهجرة التركية ،الجمعة ،ق ار اًر بمنع الالجئين السوريين في تركيا من
السفر إلى الواليات والمدن القريبة من اليونان في شمال غرب تركيا.
ونقل موقع “تركيا بالعربي” المختص بنقل شؤون الالجئين ،عن “مصدر خاص” أن بياناً رسمياً
صدر من إدارة الهجرة التركية في العاصمة التركية أنقرة ،موجهاً إلى الالجئين السوريين.
وجاء في البيان ،أن “المحافظات التي ال يستطيع السوريون السفر إليها حتى تاريخ
 2019/04/01هي ،إسطنبول ،أدرنة ،تيكرداغ ،كيركالريلي ،جناق قلعة ،كوجايلي ،بورصة،
يالوفا ،بالق أسير ،بيله جك ،سكاريا”.
ويأتي هذا القرار ،على خلفية إطالق دعوات من قبل مجهولين تحت عنوان “قافلة األمل” ،وذلك
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بهدف الهجرة إلى أراضي االتحاد األوروبي ،عبر اليونان.
إلى ذلك ،أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،مجموعة عبر تطبيق "الواتساب"
لالجئين الفلسطينيين السوريين في السودان ،وذلك لتعزيز التواصل بين المجموعة والالجئين
الفلسطينيين السوريين المتواجدين في السودان.
ووفقاً للمجموعة فإن المجموعة مخصصة لنشر أخبار فلسطينيي سورية وتسليط الضوء على
أوضاعهم داخل وخارج سورية .وال تُمارس أي دور إغاثي.

حيث سيقوم مشرفو المجموعة ب نشر أهم األخبار والتقارير بشكل يومي ضمن معايير مدروسة
من حيث مضمون المنشورات وعددها وساعات النشر.
يشار أن مجموعة فلسطينيي سورية-السودان" هي إحدى المجموعات التخصصية التي أطلقتها
المجموعة بعدد من البلدان منها لبنان وتركيا وألمانيا وهولندا والنمسا والسويد وبريطانيا ومصر
واألردن واليونان.
حقوقية في لندن توثّق
إعالمية
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وهي مؤسسة
ّ
ّ
معاناة فلسطينيي سورية وتسعى إليصالها إلى السياسيين ووسائل اإلعالم والمؤسسات الدولية
والعالم.
يمكن لفلسطينيي سورية في السودان االنضمام للمجموعة على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/Bs74Se2Tlev2zI16EdzSsI

