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" % 84من الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل النصف األول من عام  2019هم من المدنيين"

•
•
•
•

الدراجات النارية خطر يجتاح مخيم جرمانا
فلسطينيو سورية في جزيرة كريت اليونانية يشكون سوء أحوالهم المعيشية والخدمية
فلسطينيو سورية :عيدنا ممزوج بألم الذكريات ومرارة التشتت والفراق
توزيع لحوم األضاحي على األسر الفلسطينية في الشمال السوري

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها اإلحصائي الـ  17للضحايا
والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار -مارس  2011/ولغاية
حزيران – يونيو  2019الذي أصدرته يوم  9آب /أغسطس ،أن اإلحصائيات الموثقة لديها بينت
أن أعداد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل واضح خالل النصف األول لعام  ،2019حيث بلغ
إجمالي الضحايا ( )45الجئاً بينهم ( )38مدنياً أي ما يعادل الـ ( ،)%84.44بينما قضى من
العسكريين ( )7عسكريين أي ( )% )13.56من المعدل العام للضحايا خالل الفترة المدروسة
وذلك أثناء المعارك الدائرة بين طرفي الصراع في سورية ،فيما قضى خالل الفترة عينها من عام
 )166( 2018الجئاً ،منهم ( )65عسكرياً أي ما نسبته (.)%39.15

وأشار التقرير أنه لوحظ بالمقارنة بين عامي  2018/2017إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في
العدد العام للضحايا نتيجة االستقرار والهدوء النسبي الذي شهدته بعض المناطق في سورية.
من جهة أخرى عادت من جديد حالة القلق والشكوى من انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية
ذات السرعة الجنونية واألصوات المزعجة في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،
وذلك بعد أن ظهرت بأعداد مخيفة في عيد األضحى المبارك ،حيث الصوت المزعج يصم
أسماع األهالي والسرعة الجنونية تهدد حياة المارة واألطفال حتى على أرصفة الشوارع.

في ظل هذا الوضع الخطير ،ونظ اًر إلى ما قد ينجم من مخاطر جراء قيام مراهقين من الصغار
والكبار ،بتحويل شوارع وأزقة مخيم جرمانا إلى ساحات رعب وفزع ،طالب أهالي المخيم الجهات
المعنية واللجان الشعبية التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة ووضع حد لالستهتار والتسيب الحاصل،
يروع األهالي عند حده.
وتوقيف كل من ّ
الدراجات النارّية لألطفال دون
وكان أهالي مخيم جرمانا اشتكوا في وقت سابق من انتشار تأجير ّ
السن القانونية وتنظيم المسابقات في شوارع وأزقة المخيم ،مما يشكل خط اًر على حياة األطفال
وحياة المارة ،معبرين عن انزعاجهم الشديد من انتشار ظاهرة الدراجات النارية التي باتت" كابوساً
مزعجاً" يؤرقهم.
في سياق مختلف يعيش حوالي  300الجئ فلسطيني سوري في جزيرة كريت اليونانية معيشية
وخدمية واستشفائية قاسية بعد أن قامت الحكومة اليونانية بإيقاف إعطاء الالجئين وطالبي اللجوء
فيها أرقام الضمان االجتماعي اآلمكا ( ،)AMKAاألمر الذي انعكس سلباً على الفلسطيني

السوري والالجئين من جنسيات وجعلهم محرومين من المساعدات االجتماعية الضرورية كاإلقامة
والتأمين والرعاية الطبية.
وكان وزير العمل اليوناني ،ج .فروتسيس ،شرع يوم  11يوليو  2019بلغاء تعميم كان يبسط
إجراءات حصول بما المهاجرين والمتقدمين للحماية الدولية والالجئين غير المصحوبين على
أرقام األمكا ( ،)AMKAوذلك في خطوة للتضييق عليهم ودفعهم لمغادرة اليونان.
هذا ويسهل الحصول على أرقام الضمان االجتماعي اآلمكا ( )AMKAوصول هؤالء الالجئين
إلى السلع والحقوق األساسية (الصحة والتعليم والعمل) وبالتالي تمكينهم من االندماج بشكل أكثر
سالسة في المجتمع اليوناني.
وكانت دائرة الهجرة اليونانية أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد الالجئين الحاصلين على إقامات
يونانية منذ تاريخ  2017-07-31من المنازل الذي يعيشون فيها ،والتي يتم سدادها بواسطة
أموال أوروبية ،والعمل على قطع رواتبهم بعد  3أشهر.

في غضون ذلك يطل عيد األضحى المبارك على الالجئين الفلسطينيين السوريين وهم غارقون
في واقع وذكريات أليمة وجرحهم ما يزال ينزف وال يجدون من يضمده ،أي عيد هذا الذي يخاف
األب قدومه ألنه ال يستطيع جلب ثياب جديدة ألطفاله وزرع البسمة على محياهم ،يأتي العيد
عليهم دون معنى دون بهجة ألنهم يشعرون بالخوف الممزوج بألم الغربة والحنين إلى األمن
واألمان والعيشة الكريمة.
عيدهم أصبح بال طقوس وال روح وبال أمل ،يأتي عليهم دون معنى أو بهجة ،هم غرباء
ينتظرون الفرج الذي يبتعد كلما زادت عدد سنوات الغربة ،في كل عيد يبحثون في أرشيف
صورهم القديمة كي يشعرون بطعم العيد ،اليوم أصبح األشخاص يكتفون بإرسال التهاني
والتبريكات عبر الواتساب والمكالمات الهاتفية على عكس ما كان عليه في السابق من خالل
الزيارات المباشرة المحفوفة بالعناق وتبادل التهاني العيدية".
من جانبها وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة عدد من حصص لحوم األضاحي ،على
العائالت الفلسطينية المهجرة من جنوب دمشق ومخيمي اليرموك وخان الشيح إلى الشمال
السوري والقاطنين في إدلب وريفها.
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ال يتلقون أي مساعدات من األونروا وذلك
بسبب غيابها عن جميع أماكن سيطرة المعارضة السورية ،يضاف إلى ذلك تجاهل مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية للنداءات المتكررة لالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري التي
يطالبون فيها منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا بالقيام بواجباتهم تجاههم.

