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"في عيدها :األم الفلسطينية السورية انهكتها الحرب وضاعفت من معاناتها"

•
•
•
•

أحد أبناء مخيم جرمانا يقضي إثر سقوط قذائف الهاون على منطقة كشكول بدمشق
" "106الجئات فلسطينيات معتقالت في السجون السورية
أنباء تتحدث عن إلقاء القبض على ثالثة الجئين فلسطينيين في الغوطة الشرقية
تشتت األسر مأساة تعيشها اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "نور الدين حسن حسن" مواليد  1987يوم أمس الثالثاء  20آذار -
مارس متأث اًر بجراحه التي أصيب بها ج ارء سقوط قذائف الهاون على منطقة كشكول في حي
الدويلعة شرقي دمشق ،مما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في سورية إلى  3783الجئاً قضوا
ألسباب مختلفة منها القصف والحصار واالشتباكات والتعذيب حتى الموت في معتقالت النظام

السوري.
يذكر أن نور الدين هو أحد أبناء مخيم جرمانا ،من قرية أكراد البقارة قضاء صفد ،وهو أحد عناصر
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

آخر التطورات
بعد مضي سبع سنوات على اندالع الحرب الدائرة في سورية لم تعد األعياد والمناسبات بذات
الرونق والسعادة التي عاشها الفلسطينيون في سورية فيما مضى ،تحل مناسبة عيد األم الذي يحتفل
بها العالم ،واألمهات الفلسطينيات تعيش معاناة مضاعفة بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية،
حيث تعرضن بدورهن لالعتقال أو الخطف أو الموت أو اإلعاقة أو حتى العنف الجنسي فهي
األرملة والثكلى وزوجة المفقود والمعتقل.
"أم يوسف" الجئة فلسطينية من سكان مخيم خان الشيح تعبر عن مشاعرها في هذا اليوم عقب
فقدان ولدها جراء قصف طال منزلهم منذ ثالثة أعوام ،وتقول" :لم أعد أشعر بطعم الحياة منذ أن

فقدت ولدي ،مضيفة أن ابنها يوسف كان في مناسبة عيد األم يجلب الحلويات ويخلق لها جو من
السرور في هذا اليوم إلسعادها وتكريماً وإجالالً لها".
أما أم محمد من أبناء مخيم اليرموك التي اعتقل ثالثة من أبنائها أحدهم في  21آذار  -مارس
أمهات
 2013يمر عليها هذا اليوم كذكرى مريرة تبكي فيها بدل الدموع دماً ،فهي على خالف ّ

العالم الالتي يشعرن بأجمل المشاعر في هذا اليوم.

من جانبها تساءلت أم أحمد الجئة فلسطينية من سكان مخيم العائدين بحمص الذي يعتبر ولدها
في عداد المفقودين ،كيف لي أن احتفل وابني قرة عيني بعيد عني ،مشيرة إلى أن ولدها يحترق
من داخله اآلن من أجل أن يكون معها في هذه المناسبة.
وتعتبر المرأة السورية والفلسطينية السورية من أكثر األطراف تضر اًر مما يجري في سورية ،وقد
طالتها جميع أنواع االنتهاكات ،من قصف ،وتشريد ،وتجويع ،واعتقال ،وحرمان من األبناء.

في السياق يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات منذ اندالع الحرب
الدائرة في سورية ،حيث ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه تم
توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.
وبحسب ما أكده فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون
النظام السوري بلغ حتى اليوم ( )106الجئة فلسطينية.
وقالت مجموعة العمل أن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات
مع أو بدون أطفالهن ،يشار إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال والخطف والموت

واإلعاقة ،نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011
بين أطراف األزمة السورية.
وباالنتقال إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق أكدت مصادر إعالمية مقربة من المعارضة السورية
تمكن المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من ألقاء القبض على ثالثة الجئين
فلسطينيين أثناء مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري على محور مسرابا في الغوطة
الشرقية ،وأشارت تلك المصادر إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف الفصائل الفلسطينية التي
تقاتل على محور مسرابا ،منوهة إلى أن النظام ال يزال يتكتم عن أسماء العناصر التي سقطت في
المواجهات العنيفة.
إلى ذلك وصلت أسماء وصور الالجئين الفلسطينيين الذين ألقت المعارضة السورية القبض عليهم
يوم أمس إال أن مجموعة العمل تمتنع عن ذكر أسمائهم أو نشر صورهم إلى أن يتم التأكد من
صحة الخبر من مصادر أخرى.

من جانبها 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.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  21آذار  -مارس 2018
• ( )3683حصيلة 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 ( )1707على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1443يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1283يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )538يوماً ،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.

