
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 2706العدد: 

22-03-2020 

 جيش التحرير الفلسطيني يوقف السوق ومالحقة المتخلفين مؤقتا   •

 لبنان: صرف المساعدة المالية لفلسطينيي سورية وتحذير من التجمعات •

 سنوات 7النظام السوري يخفي قسريا  الفلسطيني "محمد دواه" منذ  •

 "في عيدها..األم الفلسطينية السورية أنهكتها الحرب وغربة األبناء"



 

 آخر التطورات 

سنوات على اندالع الحرب في سورية، فلم تعد   9تغيرت مظاهر االحتفال بعيد األم بعد مضي 
 األعياد والمناسبات بذات الرونق والسعادة التي عاشها الفلسطينيون في سورية فيما مضى.

اآلالف منهن للقتل واالعتقال  فاألم الفلسطينية السورية تعيش معاناة كبيرة ومركبة، حيث تعرض 
 أو الخطف أو اإلعاقة أو حتى العنف الجنسي فهي األرملة والثكلى وزوجة المفقود والمعتقل. 

( ضحية فلسطينية قضين جراء القصف والقنص والتعذيب 486مجموعة العمل تشير إلى توثيقها )
  ورضع. في السجون السورية، بينهن عشرات االمهات التي تركن وراءهن أطفاالا 

 
معتقالت في السجون السورية وتضم القائمة أمهات مع   110ووثقت المجموعة أسماء أكثر من 

أطفالهن ال تتوفر معلومات عن مصيرهن، كذلك قضى عدد منهن تحت التعذيب على يد عناصر  
 النظام السوري.

العائلة الفلسطينية بشكل عام  فيما شكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئاا كبيراا على 
واألم بشكل خاص، فالمئات من العائالت فقدت المعيل الوحيد إما في القصف أو االعتقال أو  

 الموت تحت التعذيب.

وباتت المرأة وحيدة لمواجهة ظروف الواقع الصعبة، من إيجار المنزل إلى تأمين المواد الغذائية  
 ي في معظم مناطق سوريا. بأسعارها المرتفعة، إضافة للتوتر األمن



 

كذلك الحال خارج سوريا فقد أشار ناشطون أن من بين الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان  
 ( عائلة، المعيل فيها هي المرأة لفقدان الزوج.2500يوجد أكثر من ) 

أوضاع الحرب يضاف إليها هموم غربة األبناء الذي أنهك كاهل األمهات، فآالف الالجئين  
لسطينيين لم يستطيعوا رؤية ذويهم منذ سنوات، بسبب الخوف من النظام في سورية في حالة  الف

 العودة، وعدم استطاعة الالجئين الفلسطينيين الخروج من سورية للقاء عائالتهم. 

تقول إحدى األمهات " ال أريد شيء بهذا العالم سوى رؤية ولدي الذي هاجر منذ سنوات ولم أستطع  
أن يكون معها ويعايد عليها ويقبل يديها كما كان يفعل في عيد األم في سنوات رؤيته، وتمنت 

 سابقة. 

في شأن آخر، أعلنت قيادة جيش التحرير الفلسطيني في سورية إيقاف كافة السوقيات )إعدادات 
، وذلك التزاماا بقرار قيادة جيش النظام السوري بسبب  2020/ 22/4السوق ــ السوق( حتى تاريخ 

 الصحية في البالد. األوضاع

ويوقف القرار اإلجراءات القانونية الخاصة كافة بدعوة المكلفين ومالحقتهم بالتخلف عن السوق،  
ويشير أنه يمكن ألي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي 

 مالحقة حتى التاريخ المذكور ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا اإلجراء.

 



 

انت قيادة أركان جيش التحرير الفلسطيني الموالية للنظام السوري، دعت في وقت سابق الشباب وك
الفلسطينيين في سورية لاللتحاق بدوراتها المقامة في مدرسة "باسل األسد" للتدريب العسكري 

 الفلسطيني ببلدة مصياف. 

لعسكرية في جيش التحرير  هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة ا
الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، األمر الذي دفع آالف 

 الشباب للهجرة خارج البالد.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة الصراف 
( ألف 150الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )اآللي الخاصة بالالجئين 

( ألف ليرة لبنانية  40ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام ) 
 لكل شخص.

وحذرت األونروا في بيان لها من التجمهر أمام آالت الصراف اآللية تفادياا النتشار األمراض،  
ى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على مسافة مترين بين الشخص واآلخر، وشّددت عل

 لي.وضرورة غسل اليدين بعد استعمال الصراف اآل

 
وكانت الوكالة قد أعلنت عن تأجيل صرفها للمساعدات النقدية الشهرية للمهجرين الفلسطينيين من  

 ة واغالق المصارف.سورية إلى لبنان عبر رسائل هاتفية بذريعة األوضاع الراهن



 

( ألف، حسب إحصائيات  27700ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات 2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير  

 اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد حكم حسين دواه" منذ 
من منطقة الزاهرة قرب الفرن اآللي بدمشق، واقتادوه   2013-6- 10سنوات، حيث اعتقل بتاريخ    7

إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من سكان  
 خيم اليرموك. م

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم  
توثيقها تباعاا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير  

( معتقالا فلسطينياا في  1790المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقالت. 110سجون النظام السوري منهم أكثر من )


