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"عشية يوم المرأة العالمي :مجموعة العمل "أكثر من  100معتقلة فلسطينية في السجون
السورية يتعرضن للتعذيب والتنكيل"
•
•
•
•
•

آخرين إثر سقوط قذيفة في جرمانا
الجئة فلسطينية تقضي وجرح َ
فلسطينيات سوريات بينهن معتقالت سابقات تشاركن في "قافلة الضمير" بتركيا
قصف واشتباكات على محور قطاع الشهداء في مخيم اليرموك
إطالق سراح الفلسطيني " فهد النميري" بعد اختطافه في المزيريب
اليابان تتبرع بـ  600آلف دوالر لدعم تعليم أطفال فلسطينيي سورية

ضحايا
قضت أول أمس الثالثاء  6آذار ،الالجئة الفلسطينية "نور فاتح بابكر أحمد" ،وأصيبت والدتها
"أحالم سعيد الغويني" ،والشاب "سيف صالح عوض الطنطور" ،إثر سقوط قذيفة هاون على مدينة
جرمانا بريف العاصمة السورّية دمشق .ووفقاً لمصادر محلية سقطت قذيفتي هاون على ساحة
السيوف ومدخل مدينة جرمانا ،مصدرها مجموعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
فيما تسود حالة توتر داخل المخيم بسبب استمرار استهدافه وتواصل األعمال العسكرية على الغوطة
الشرقية ،يشار إلى أنها الضحية الرابعة من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بقذائف الهاون خالل
أحداث الغوطة األخيرة.

آخر التطورات
عشية اليوم العالمي للمرأة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة ،أكدت مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية ،أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال ( )105الجئات فلسطينيات من قبل عناصر األمن
والمخابرات السورية.

وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقالت ال يزال مجهوالً حيث تتكتم أجهزة األمن السورية عن
مصير وأسماء المعتقالت الفلسطينيات لديها ،األمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر
في غاية الصعوبة ،وسط تعرضهن لكافة أشكال التعذيب والقهر.

ونقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات عناصر األمن السوري
"اإلجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص ،بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح
والضرب بالسياط والعصي الحديدية.

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».
وأكدت المجموعة أنها وثقت ( )34الجئة 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.
وأشارت المجموعة إلى االنتهاكات الواقعة على المرأة الفلسطينية في سوريا ،حيث تعرضت ألشكال
التعذيب كافة ،في سجون النظام ،كذلك شكل 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 في مواجهة ظروف
الواقع الصعبة ،من إيجار المنزل إلى تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة ،إضافة للتوتر األمني
في معظم مناطق سوريا ،كذلك الحال خارج سوريا.
وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت قضاء ( )471من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات
في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعادل حوالي  % 16من إجمالي
الضحايا الذين سقطوا خالل فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس  2011ولغاية يوم  8شباط
– فبراير .2018
ووفقاً إلحصاءات المجموعة فإن ( )1672الجئاً فلسطينياً تم توثيق اعتقالهم على يد أجهزة األمن

السورية منذ آذار  ،2012في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد ،وذلك بسبب
عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية بسبب عدم تفاعل أي جهة
رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري.

وفي السياق ،شاركت نساء فلسطينيات بينهن معتقالت سابقات من أبناء المخيمات السورية الالتي
هجرن مع عائالتهن إلى تركيا في "قافلة الضمير" التي انطلقت يوم الثالثاء الماضي من مدينة
إسطنبول التركية وزارت عددًا من المدن التركية ،للتضامن مع النساء المعتقالت بشكل غير قانوني

يتعرضن للتعذيب والتنكيل منذ
في سجون النظام السوري وللكشف عن معاناة  6500فتاة وامرأة
َ
 7سنوات في سجون النظام وللمطالبة بالحرية لـ  6736معتقلة في سجون سوريا.

القافلة التي نظمتها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا وصلت اليوم الخميس إلى
مدينة أنطاكيا الحدودية مع سوريا ،حيث من المقرر أن تعقد مؤتم اًر صحفياً لمطالبة المجتمع

الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بالضغط على النظام السوري لإلفراج عن جميع المعتقلين في
سجونه.
وفي موضوع آخر ،دارت يوم أمس ،اشتباكات ليلية على محور شارع فلسطين ،بين كتيبة الكراعين
من جهة وقوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى ،استخدمت فيها األسلحة
الخفيفة والمتوسطة ،فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا وجرحى بين الطرفين ،تزامن ذلك مع قصف
طال شارع فلسطين ومحيط ثانوية اليرموك للبنات.
ُيشار أن المتبقين من أهالي اليرموك بداخله يعانون من أوضاع إنسانية قاسية نتيجة استمرار
القصف واالشتباكات ،والحصار المفروض على المخيم من قبل النظام السوري منذ منتصف عام
 ،2013والحصار الذي يفرضه تنظيم داعش على األهالي في منطقة غرب اليرموك التي تقع
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً".

في غضون ذلك ،أطلقت عصابات مسلحة مجهولة الهوية الالجئ الفلسطيني "فهد النميري" المدعو
أبو محمد نميري ،في بلدة المزيريب جنوب سورية ،بعد اختطافه منذ تاريخ  2018-2-16على
طريق المواسير في البلدة ،مستخدمين سيارة من نوع كيا ريو سوداء.
يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها
بشكل كبير في اآلونة األخيرة ،وذلك من قبل عصابات مسلحة تهدف إلى طلب المال أو ألعمال

إجرامية.
إلى ذلك ،كشفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا أن الحكومة اليابانية قدمت
تبرعاً للوكالة بقيمة  23,5مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في

الشرق األدنى (األونروا)؛ ونوهت األونروا إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ  600,000دوالر من
إجمالي قيمة التبرع ،للمساهمة في دعم تعليم أطفال الجئي فلسطين الذين تضرروا جراء النزاع في

سوريا ،و  19مليون دوالر لبرنامج األونروا الرئيس في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وتحسين
الظروف المعيشية لما مجموعه  5,3مليون الجئ من فلسطين في سائر أرجاء أقاليم عمليات
األونروا.

وأشارت األونروا إلى أنه سيكون لهذا التبرع الياباني أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من
األشخاص األشد عرضة للمخاطر في الشرق األوسط .وسيتم تخصيص  3,5مليون دوالر إضافية
من أجل تحسين نوعية خدمات األونروا الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا
إلى جانب تخصيص مليون دوالر أخرى من أجل المساعدة في االستجابة لالحتياجات الحرجة في
مخيم الوافل بلبنان.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  08آذار  -مارس 2018
• ( )3665حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1694على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1430يوماً وعن مخّيم اليرموك منذ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1270يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )525يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

