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"فلسطيني من مخيم اليرموك يترشح النتخابات البرلمان السويدي وابنته لمجلس بلدية أوبساال"

•
•
•
•
•

قضاء مجند من عناصر جيش التحرير الفلسطيني في سورية
فقدان شابة من مخيم الحسينية بريف دمشق
نشاط تدريبي لعشرات الشباب واألطفال الفلسطينيين في ريف دمشق
فلسطينيو سورية :مرارة الفقد في الغربة تضاعف المعاناة وتزيد من ألم الفراق
مفتي صيدا يكرم طفلين من أبناء مخيم اليرموك لحفظهما أجزاء من القرآن الكريم

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "علي وليد فهد" أحد أبناء مخيم خان دنون ومن مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية في سورية.
من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية ،إلى
 258ضحية ،منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من
سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

آخر التطورات
رشح المهاجر الفلسطيني السوري "أميل صرصور" نفسه لالنتخابات البرلمانية السويدية لعام
ّ
 2018عن قائمة الحزب االشتراكي الديمقراطي ،ويشغل المرشح رئاسة اتحاد جمعيات
المهاجرين في مدينة أوبساال منذ عام  2009والذي يضم  45جمعية ،وهو عضو في الهيئة
اإلدارية لجمعيات السويد ،ويعمل في السويد كمدير على لمشروع اندماج "طموح أوبساال
 ،"2030وحاز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية.
وهو من مواليد عام  1954وعاش طفولته وشبابه في مخيم اليرموك ،وهاجر إلى السويد عام
 ،1990وبدأ العمل فيها كدهان "صباغ" ثم مدي اًر مالياً وصاحب شركة وموظفاً في جامعة

الزراعة.

رشحت ابنته "ديمة" من مواليد مخيم اليرموك ،أوبساال السويدية ،ضمن قائمة حزب العمال
كما ّ
الديموقراطي االشتراكي السويدي ،والتي ستجري في التاسع من ايلول  -سبتمبر المقبل ،وفي
حال فوزها ستكون بذلك أول عضو لمجلس بلدية أوبساال من أصول عربية.

في سياق مختلف فقدت الشابة "نهال أحمد محمد" يوم أول أمس بعد أن خرجت من مركز التنمية
في مخيم الحسينية بريف دمشق ،وقال ذوو الشابة إن االتصال انقطع معها منذ يومين حتى هذه
اللحظة ،وناشدوا من شاهدها أو لديه أي معلومات عنها.
وتشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الالجئين
الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى ( )312شخصاً.
إلى ذلك شارك عشرات الشباب واألطفال الفلسطينيين من أبناء المخيمات الفلسطينية بنشاط
تدريبي وترفيهي ،بمدرسة أبناء الشهداء التعليمية في مدينة عد ار بريف دمشق التابعة لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،حيث تخلل النشاط جلسات ترفيهية ورياضية للفتية واألطفال.

في غضون ذلك يكشف الموت مرة أخرى وجهاً آخر للمعاناة التي يعيشها المهجرون من

فلسطينيي سورية في بلدان الشتات الجديد ،حيث أن معاناتهم ال تنتهي بموتهم أو موت أحد أفراد

عائلتهم أو أقربائهم ،بل تستمر إلى ما بعده!
حيث يعاني الالجئون من عدم تمكنهم من ألقاء نظرة الوداع األخيرة على من مات بعيداً عنهم
من أهلهم وأقاربهم خاصة إذا كان الميت األم أو األب أو األخ أو األخت أو الولد ،بسبب
تجليات الحرب في سورية وانعكاسها السلبي على الفلسطينيين والسوريين على حد سواء الذين
تشتتوا في أصقاع األرض.
من جانبه عبر أحد الالجئين من أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى تركيا ماتت والدته في سورية
قبل عدة أيام دون أن يتمكن من حضن جثمانها والبكاء فوق ثرى قبرها" :إن األم قطعة من
القلب ففي فقدها ضياع لشق كبير من المشاعر واألحاسيس التي يستشعر بها المرء طعم
الحياة".
مضيفاً إن م اررة الفقد في الغربة يضاعف األلم لدى األبناء المكلومين الذين حرموا لقاء أحبتهم
في الحياة نتيجة ظروف الحرب أو غيرها ،ولم يتمكنوا من وداعهم عند الموت باألخص عندما

يكون المتوفى أحد الوالدين الذي أفنى زهرة شبابه في سبيل
تربيتهم ليكونوا إلى جواره أخر العمر عند العجز او الضعف ،فألم الحرمان هذا ال يقل عن ألم
الفقد والموت زن لم يكن أشد وأقسى.
وباالنتقال إلى لبنان كرم الشيخ "سليم سوسان" مفتي صيدا والجنوب الطفلين الفلسطينيين
السوريين " جنى وزيد وني" لحفظها أجزاء من القرآن الكريم ،وذلك ضمن االحتفال النهائي للدورة
القرآنية السادسة والثالثين المنبثقة من جمعيات رعاية اليتيم صيدا وجمعية جامع البحر الخيرية
وجمعية المركز الثقافي اإلسالمي – الذي أقيم في مدارس اإليمان بمدينة صيدا جنوب لبنان.

