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"( )45الجئا ً فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل النصف األول من عام "2019

• أوضاع مأساوية يعيشها المهجرون الفلسطينيون في إدلب
• فلسطينيو سورية عيدنا بال مالمح وطقوس بعيدا ً عن األهل واألحبة
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني بكر الكوسى منذ عام 2013

العدد2474 :

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها اإلحصائي ال  17للضحايا
والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار -مارس  2011/ولغاية
حزيران – يونيو  2019الذي أصدرته يوم  9آب /أغسطس انها وثقت بيانات ( )45ضحية من
الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل النصف األول من عام  ،2019بينهم ()38
مدنياً ،فيما قضى ( )7مسلحين فلسطينيين نتيجة القتال إلى جانب النظام أو المعارضة ،كما

ُس ِّجل بين الضحايا سقوط ( )3نساء مقابل ( )42ضحية من الذكور ،وشكل األطفال من
المجموع العام للضحايا ( )8أطفال.
وأشارت مجموعة العمل في تقريرها االحصائي إلى أن النصف األول من العام  2019شهد
انخفاضاً كبي اًر في أعداد الضحايا بسبب توقف األعمال القتالية في معظم المناطق السورية،
باستثناء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في الشمال السوري ،حيث سجل خالل
الستة أشهر األولى من عام  2019سقوط  45ضحية مقابل سقوط ( )166ضحية في النصف
األول من .2018

كما أظهرت نتائج الرصد التي قام بها قسم التوثيق في مجموعة العمل أن ( )24الجئاً فلسطينياً
من أصل ( )45ضحية قضوا في مناطق لم يتم التعرف عليها بدقة خالل النصف األول من عام
 ،2019نظ اًر لتوثيق غالبيتهم ( )19الجئاً كضحايا تحت التعذيب ،لم تتمكن المجموعة التعرف
على مكان المعتقالت التي قضوا فيها ،بينما قضى ( )10فلسطينيين في مخيم النيرب الواقع في
مدينة حلب.

وحول تعدد األسباب التي أدت إلى سقوط ( )54ضحية فلسطينية خالل النصف األول من عام
 ،2019أشارت مجموعة العمل إلى أن الموت تحت التعذيب شكل السبب األبرز لسقوط
الضحايا الذين تم توثيقهم خالل النصف األول من عام  2019في ظل تراجع حدة القصف
الجوي والمدفعي ،واالشتباكات بين أطراف الصراع في سورية ،فقد وثقت المجموعة أسماء ()19
الجئاً فلسطينياً تم تبليغ ذويهم بوفاتهم داخل المعتقالت بعد فترات طويلة من االختفاء القسري،
بينما سقط نتيجة القصف ( )13فلسطينياً )10( ،ضحايا منهم في مخيم النيرب بعد استهداف
المخيم بعدة قذائف صاروخية في أيار – مايو .2019
باالنتقال إلى الشمال السوري يواجه الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمي اليرموك وخان
الشيح وجنوب دمشق ظروفا "مأساوية" وأزمة إنسانية في مدينة إدلب بسبب غياب متطلبات
المعيشية ،وارتفاع ايجارات المنازل التي تفوق قدرتهم المادية ،وصعوبة تأمين السكن نتيجة
استغالل أصحاب البيوت لحالة األمان الذي تشهده محافظة إدلب وتوافد أعداد كبيرة من النازحين
من المناطق التي تتعرض للقصف إلى المدينة ،حيث وصلت األسعار لحوالي  100دوالر
شهرياً ،مما شكل عبء مادي على الالجئ الفلسطيني وأرخى بظالله الثقيلة عليهم وبات
الحصول على مأوى مناسب لهم أم اًر صعباً ،في ظل استغالل أصحاب البيوت لحاجتهم الملحة
للسكن ورفعهم إليجارات المنازل ،وانتشار البطالة في صفوفهم وقلة الدخل وانعدامه في بعض
األحيان ،وشح المساعدات اإلغاثية.
من جانبها جددت حوالي  256عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى إدلب شمال سورية
مناشدتها للجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ومنظمة التحرير
الفلسطينية والسلطات التركية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بإيجاد حل جذري لمأساتهم
ومعاناتهم.
من جهة أخرى خيمت مشاعر الحزن واأللم على الالجئين الفلسطينيين السوريين ،قبيل حلول
عيد األضحى المبارك ،معتبرين أن عيدهم بال مالمح بسبب بعدهم عن بيوتهم وأحبتهم وخالنهم
ومخيماتهم التي أجبروا على الخروج منها بسبب اندالع الحرب في سورية منذ أكثر من ثماني
أعوام مضت.

هذا ويعيش اآلالف من الالجئين الفلسطينيين في سورية أوضاعاً نفسية تنغص فرحتهم بعيد
األضحى المبارك ،حيث أدت الحرب في سورية إلى تشتيت شمل الالجئين على أكثر من ()20
بلداً ،فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول العالم ،إضافة إلى
التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.

حيث تشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا
والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك ،وألمانيا ،وبريطانيا ،وهولندا وفنلندا وسويس ار وفرنسا
باإلضافة إلى الب ارزيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.
كما تشير إحصاءات وكالة األونروا األخيرة إلى أن أكثر من ( )120ألف الجئ فلسطيني من
سوريا قد هربوا خارج البالد بسبب الحرب في سورية.
فيما تفاقم معاملة السفارات العربية واإلسالمية لالجئين الفلسطينيين من معاناتهم حيث تعرقل
معظم سفارات الدول المجاورة لسورية إصدار أي تأشيرة لدخول الالجئين الفلسطينيين السوريين
سواء القادمين منهم من أوروبا أو سوريا مما يجعل لقاء أي الجئ بأسرته أمر في غاية
الصعوبة.
وفي شأن آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني " بكر الكوسى" للسنة السادسة
على التوالي ،حيث اعتقله عناصر حاجز الحسينية بريف دمشق التابع للنظام السوري يوم /12
 2013 /8واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان
اعتقاله.

بدورها ناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم ،علماً أنه من
سكان مخيم اليرموك.
استطاعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا توثيق ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم ( )108معتقالت ،اليزال مصيرهم مجهوالً.

