2018-06-09
العدد2044 :

"مهجرو مخيم اليرموك شمال سورية يطالبون بتأمين حقوقهم"

•
•
•
•

مئات الفلسطينيين في سورية يشاركون في مسيرات تضامنية مع القدس
األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "شريف أبو الروس" منذ  6سنوات
الحرب تشتت جمع العائالت الفلسطينية السورية بين بلدان العالم
الهيئة الخيرية تقيم إفطارا ً ألطفال مخيم اليرموك في بلدة قدسيا

آخر التطورات
نظم العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين من مهجري مخيم اليرموك وقفة احتجاجية في
مخيم دير بلوط في الشمال السوري ،طالبوا خاللها جميع الجهات الحقوقية والدولية على رأسها
وكالة األونروا ومنظمة التحرير والمؤسسات اإلغاثية بالعمل على تأمين حقوقهم المفقودة.
ورفع المحتجون من رجال ونساء أطفال شعارات موجهة لمنظمات حقوق اإلنسان والمرأة للفت
أنظارهم على معاناتهم والعمل على نيل حق العيش الكريم ،وحقوق األطفال بالتعليم.
كما طالب المحتجون تأمين االحتياجات األساسية لهم وألطفالهم داخل المخيم ،وعبروا خالل
احتجاجهم على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى وطنهم فلسطين.
وكان المهجرون الفلسطينيون الذين خرجوا من جنوب دمشق على دفعات ووصلوا إلى مخيم دير
بلوط التابعة لناحية جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي شمالي سوريا،
واجهوا فصالً جديداً من المعاناة ،إذ يفتقر المخيم للعديد من الخدمات األساسية ،فيما يشتكي

المهجرون من عدم توافر المياه وقلة المواد الغذائية إلى جانب النقص الحاد بالخدمات الطبية.

في غضون ذلك ،شارك مئات الالجئين الفلسطينيين في عدد من المناطق السورية بمسيرات
تضامنية مع القدس والشعب الفلسطيني في الداخل المحتل ،وجابت المسيرات سوق الحميدية في
العاصمة دمشق ،وساحة سعد هللا الجابري بمدينة حلب.
فيما تظهر المسيرات التي تتزامن مع "يوم القدس" مشاركة كبيرة من قبل الفصائل والمجموعات
الفلسطينية المحسوبة على النظام السوري ،كالقيادة العامة وفتح االنتفاضة ولواء القدس.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات نهب عناصر النظام السوري لمخيم اليرموك ،وتشريد آالف
الالجئين الفلسطينيين في سورية وتفاقم معاناتهم جراء استم ارر الحرب.
من جانب آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "شريف محمد ابو
الروس" وتتكتم على مصيره ،وذلك بعد اعتقاله في مخيم اليرموك بتاريخ  ،2012-09-28وهو
من مواليد ليبيا  -بنغازي في عام 1977
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق ،في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على

مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1678معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري.

إلى ذلك ،تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتاً كبي اًر ألفرادها الذين توزعوا على

بلدان العالم ،مما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم أفراد

العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.
وقد أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لعائلته
أو لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بعائلته ،مما ضاعف من المتطلبات
االقتصادية للعائلة ،إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض
المعامالت المتعلقة بهم.

وضاعف ذلك التشتت إحجام معظم السفارات على منح الالجئين الفلسطينيين السوريين لتأشيرات
دخول إلى أراضيها ،األمر الذي حرم العديد من الالجئين من االلتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم
خصوصاً المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا.
اآلالف من فلسطينيي سورية في أوروبا ينتظرون لم شملهم بأسرهم منذ حوالي الثالثة أعوام،
حيث يستغرق الحصول على إقامة حوالي العام ،فيما تستغرق معاملة لم الشمل ما يقارب
العامين ،وطوال تلك المدة ترفض معظم سفارات البلدان التي تتواجد فيها عوائل الالجئين منح
تأشيرات بعوائلهم ،األمر الذي يمنع اجتماع العائالت حتى االنتهاء من لم شملها.
يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر ،حيث توقفت
سفارات تلك البلدان عن منح التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من ثالث سنوات
األمر الذي حرمهم هم أيضاً من اللقاء بأقربائهم
وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم
الالجئين الذين اضطروا لمغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال ،خصوصاً الشباب منهم.
يذكر أن حوالي ثلث الالجئين الفلسطينيين السوريين كانوا قد اضطروا لمغادرة سورية خوفاً من

القصف واالعتقال الذي طال المئات منهم.

لجان عمل أهلي
قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني إفطا اًر جماعياً لألطفال المكفولين لديها من مخيم
اليرموك وذويهم ،وذلك في بلدة قدسيا.

وبحسب الهيئة فقد ضم اإلفطار العديد من األنشطة الخاصة باألطفال من صناعة الحلويات
ومسابقات رمضانية ،كما تم توزيع عدد من الجوائز على األطفال.
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في سورية ،يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة ،وذلك بسبب
استمرار الحرب ونزوح اآلالف منهم ،وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية وغالء األسعار
وارتفاع إيجار المنازل.

