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"في يوم المرأة العالمي 110 ..فلسطينيات يقبعن بالسجون السورية و 34قضين تحت التعذيب"

• أحد أبناء مخيم جرمانا يقضي شمال سورية
• معاناة كبيرة في مخيم درعا للحصول على رغيف الخبز
• طفلة فلسطينية األولى في سورية في تشكيل اللوحات الفنية من بقايا الطبيعة

ضحايا
قضى الشاب "خالد صايل صالح" من أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،خالل
مشاركته القتال مع قوات النظام السوري على محور قرية داديخ بريف إدلب شمال سورية ،وهو
من عناصر الفرقة الخامسة والعشرين مهام خاصة "فوج الهواشم" ،وفق ما أعلنت عنه صفحات
إعالمية موالية.
يشار أن مجموعة العمل وثقت قضاء ( )1090ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا بطلق ناري
خالل الحرب في سورية.

آخر التطورات
بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي ،أكد فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية أن أكثر من ( )110الجئات فلسطينيات ال زلن في حالة إخفاء قسري لدى األجهزة األمنية
وسجون النظام السوري.
حيث اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز األمنية في المدن السورية ،فال
يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقالت من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية
له.
وال يزال مصير المعتقالت مجهوالً ،فأجهزة األمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء المعتقالت
الفلسطينيات لديها ،األمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.
ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية،
لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي واالعتداء الجنسي ،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 ،منهم من تم التعرف
عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب.

هذا وتشير إحصاءات المجموعة إلى اعتقال أكثر من ( )1787الجئاً فلسطينياً 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 ،وعدم تفاعل أي جهة
رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري.
في سياق آخر ،يعاني أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من أجل الحصول
على رغيف الخبز ،حيث يضطرون للخروج من المخيم لشرائه لخلوه من مخابز تلبي احتياجاتهم.
وقال مراسل مجموعة العمل إن المخبز االحتياطي الذي كان سابقاً في المخيم ،كان يغطي المنطقة
قبل أن يتضرر جراء الحرب وحمالت القصف من قبل النظام السوري ،مما أدى إلى خروجه من
الخدمة.

وقد أجبر األهالي على جلب الخبز من مخابز من أحياء درعا البلد أو من المدينة ويبعدان عن
المخيم أكثر من  1كم ،ويشهدان ازدحاماً كبي اًر األمر الذي يجبر األهالي على االنتظار طويالً،
إضافة إلى أن المخبز ال يعطي أكثر من  400ليرة سورية في الفترة الصباحية وبـ  200ليرة عند
الظهيرة.
أما المخبز اآللي الذي يتبع للدولة فيبعد عن المخيم حوالي  2كم ويبيع بطريقة الربطات ،ويضطر
األهالي للذهاب إليه ألنه يفتح بأغلب األوقات وخصوصاً ليالً ،ويضيف مراسلنا أن المخابز ال
تغطي احتياجات األهالي في المنطقة.

ويؤكد مراسلنا أن أهالي مخيم درعا يواجهون اوضاعاً معيشية صعبة ،وسط تردي للخدمات في
المخيم من كهرباء وماء وخلوه من مستوصفات طبية وغيرها.

في قصة نجاح جديدة ،حصلت الطفلة الفلسطينية "شام حسن"  12عاماً على المرتبة األولى على

مستوى الجمهورية في سورية ،في تشكيل أجمل اللوحات الفنية من بقايا الطبيعة ،وهي من أبناء
مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،وتعود أصولها إلى قرية جاحوال قضاء صفد شمال
فلسطين.

