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" 237معتقالً فلسطينيا ً من أبناء مخيم العائدين بحمص في السجون السورية"

• آالف األسر الفلسطينية السورية تعاني التشتت والحرمان من لقاء أفراد عائالتهم
• البطالة مأساة اقتصادية يعاني منها معظم الالجئين الفلسطينيين في سورية
• العب فلسطيني سوري يحرز المركز األول في بطولة الجنوب اللبناني لكمال األجسام

العدد2488 :

آخر التطورات
أحصى فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،اعتقال نحو 237
الجئاً من أبناء مخيم العائدين بحمص في السجون السورية منذ بداية الصراع الدائر فيها ،فيما
كشفت مجموعة العمل أن من بين  237معتقالً يوجد  223رجالً ،و 10نساء لم يعرف مصيرهم
حتى اليوم.
ورجحت المجموعة أن يكون عدد المعتقلين أكثر من ذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية
صادرة عن النظام السوري ،باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح
عن تلك الحاالت خوفاً من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية ،حيث يوجد حالياً أكثر من

 1759معتقالً فلسطينياً سورياً في سجون النظام ممن تمكنت المجموعة توثيقهم منذ .2011

من جهة أخرى تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتاً كبي اًر ألفرادها الذين توزعوا
على بلدان العالم ،ما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم
أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.
أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لها أو
لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بها ،مما ضاعف من المتطلبات االقتصادية
للعائلة ،إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض المعامالت
المتعلقة بهم.

في حين حرم إحجام معظم السفارات منح الالجئين الفلسطينيين السوريين تأشيرات لدخول
أراضيها ،وطول الفترة التي تستغرقها معاملة الحصول على اإلقامة ولم الشمل من االلتقاء بذويهم
وأفراد عائالتهم المشتتين ما بين أوروبا ولبنان وتركيا.
وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم
الالجئين الذين اضطروا مغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال ،خصوصاً الشباب منهم.
أما في سورية يعاني الالجئون الفلسطينيون أزمات اقتصادية غير مسبوقة وذلك بسبب الحرب
في سورية حيث اضطر نحو ثلثهم على األقل لترك مخيمه في سورية بسبب القصف والحصار
كما هو الحال مع معظم سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،فيما فقد معظم
الالجئين أعمالهم بسبب الحرب السورية ،مما جعلهم يعانون أوضاعاً اقتصادية غاية في السوء
حيث فقدوا أعمالهم وتضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية.
وتعيش معظم العائالت الفلسطينية السورية خالل السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة
"األونروا" بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت بدفع
جزء من إيجارات المنازل.

من جانبه م يعتبر العديد من فلسطينيو سورية أن المساعدة المالية التي تقدمها األونروا هي غير
كافية خصوصاً في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة من إيجار منازل وغيرها من االلتزامات
الحياتية.

باالنتقال إلى لبنان أحرز الالجئ الفلسطيني السوري "أشرف محمد علي" من أبناء مخيم خان
الشيح المرتبة األولى على مستوى الجنوب اللبناني في بطولة كمال األجسام ،علماً أن العلي قد
حقق عام  2018المركز الثاني في ذات البطولة وهو العب سابق في االتحاد السوري لكمال
األجسام ،وقد شارك في العديد من البطوالت الدولية والمحلية ونال جوائز عديدة.
وكان عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان حققوا مراكز متقدمة في عدد
من البطوالت التي شاركوا فيها في لبنان ،حيث نال "أحمد موسى" من أبناء مخيم السبينة المرتبة
الثالثة في السباحة لمسافه  1000م ،في المسابقة التي نظمتها بلدية صيدا في نشاطها السنوي
تحت عنوان (نسبح بال إدمان) ،كما حصل الالجئين الفلسطينيين السوريين أمجد صالح وابراهيم
طالب من أبناء مخيم سبينة على المراكز الرابع والخامس في نفس المسابقة .وذلك في المسابقة
التي نظمتها بلدية صيدا في نشاطها السنوي تحت عنوان (نسبح بال إدمان).

