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"في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة )478( :الجئة فلسطينية قضين
في سورية"
• النظام السوري يخفي قسريا ً أكثر من  108الجئات فلسطينيات
• تفاقم معاناة مهجري مخيم دير بلوط جراء استمرار انخفاض درجات الحرارة
• انتشار القوارض هاجس يقلق مهجري مخيم إعزاز شمال سورية

آخر التطورات
وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط ( )478ضحية من النساء الفلسطينيات
منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعادل حوالي
 %16من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خالل فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس
 2011ولغاية يوم  25تشرين الثاني  -نوفمبر .2018

فيما كشفت المجموعة أن ( )230الجئة قضت نتيجة القصف ،و( )67جراء الحصار ونقص
الرعاية الطبية في مخيم اليرموك ،بينما قضت ( )28امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص،
و( )37إثر التفجيرات ،فيما قضت ( )24ضحية بطلق ناري ،و( )26غرقاً ،في حين أُعدمت

( )5الجئات ميدانياً ،و" "34تحت التعذيب في السجون السورية ،و( )20ألسباب أخرى (ذبحاً،
اغتياالً ،انتحا اًر ،أزمات صحية ،حرقاً ،اختناقاً ،وبرصاص االحتالل الصهيوني.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات الالتي قضين خالل األعوام السابقة،

توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي ،على صعيد مدينة دمشق قضى ""154
شخصاً ،أما في ريف دمشق فقد سقط ( )149ضحية ،وفي حمص سقط ( )8ضحايا ،وفي
مدينة حماه سجل سقوط امرأة في حي االربعين ،وواحدة في مخيم الرمل بالالذقية.
أما في مدينة حلب فقد سقط فيها ( )20ضحية فلسطينية بمعدل  9ضحايا في مخيم النيرب
و( )3في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء
وقوفها على طوابير الخبز.

وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط ( )65امرأة توزعت إلى ( )36ضحية في مخيم درعا و()11
في بلدة المزيريب و( )4في بلدة اليادودة و( )2في درعا البلد.
في سياق غير بعيد يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات منذ
اند الع 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.
فيما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال ()108
الجئات فلسطينيات من قبل عناصر األمن والمخابرات السورية.
وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقالت ال يزال مجهوالً حيث تتكتم أجهزة األمن السورية عن
مصير وأسماء المعتقالت الفلسطينيات لديها ،األمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر
في غاية الصعوبة.
وقالت مجموعة العمل" أن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو
أمهات مع أو بدون أطفالهن ،منوهة إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال
والخطف والموت واإلعاقة ،نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في
مارس – آذار  2011بين أطراف األزمة السورية.
وكانت مجموعة العمل قد طالبت في وقت سابق اإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف
عن مصيرهم ،معتبرة أن ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.
باالنتقال إلى الشمال السوري تحولت خيم الالجئين في مخيم دير بلوط بمنطقة عفرين إلى
مستنقعات بسبب األمطار الغزيرة التي انهمرت في اآلونة األخيرة ،وأظهرت الصور ومقاطع
الفيديو التي بثها ناشطون والجئون من المخيم مشاهد صادمة للحالة المزرية التي يعيشها
المهجرون قس اًر إلى الشمال السوري ،حيث الخيام البالية والمهترئة التي أصبحت مالذهم الوحيد
بعد نزوحهم.

ونقل م ارسلنا عن أحد سكان المخيم أن األمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة ،حولت المخيم
إلى مستنقع من المياه كما أدت إلى دخول مياه األمطار إلى داخل الخيم مما ضاعف من
معاناتهم ومأساتهم ،واصفاً أوضاع الالجئين في المخيم بالكارثة اإلنسانية ،حيث يفتقر إلى أبسط
مقومات الحياة في ظل الغياب الكامل للدعم من قبل المنظمات اإلغاثية واإلنسانية.

من جانبهم اشتكى المهجرون قس اًر من جنوب دمشق إلى الشمال السوري من ظاهرة انتشار
القوارض (الجرذان) بكثافة في مخيم إعزاز ،إذ قضمت الجرذان بعض قاطني المخيم ،في أكثر
من موقع بجسدهم ،ما ترك آثا اًر وجروحاً وندوباً عميقة.
هذا األمر أصاب قاطني المخيم بحالة من الهلع والخوف وأصبح هاجساً يقض مضاجعهم من
أن تتطور المسألة نحو األسوأ" ،وأن تتحول إلى وباء لما يعرف عن القوارض من نقل لألمراض
واألوبئة يهدد سالمتهم وسالمة أطفالهم ،فيما طالب سكان المخيم الجهات المعنية تحمل
مسؤولياتها وتسخير كل جهودها للقضاء على الجرذان ،وتأمين الدواء والرعاية الطبية والصحية
لهم.

