
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2099 العدد:
03-08-2018 

 األمن اللبناني يعتقل ثالثة أطفال فلسطينيين سوريين بحجة عدم تجديد إقاماتهم •

 عائالت فلسطينية سورية وصلت حديثاً إلى اسطنبول التركية تشكو باس الحال وسوء أوضاعها المعيشية •

 مشاهدة معتقل فلسطيني في سجن صيدنايا بريف دمشق •

 دعوة للتظاهر في اسطنبول للتضامن مع ضحايا االعتقال في السجون السورية •

"احصائيات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في سورية حتى  مجموعة العمل تصدر تقرير"

 "2018يونيو  –حزيران 



 

 مجموعة العمل

حيث أحصت  ،16رية، تقريرها اإلحصائي ال أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 
مارس  -( الجئًا فلسطينيًا منذ اندالع األزمة السورية في آذار3799المجموعة فيه سقوط )

نتيجة األعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى  2018يونيو  –ولغاية حزيران  2011
 هجرة أو دول الشتات الجديد.الموت داخل السجون والمعتقالت، أو خارج سورية على دروب ال

يتناول التقرير اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين من خالل فصلين رئيسيين 
وعدة مباحث، فقد تناول الفصل األول 
اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا 
والمعتقلين الفلسطينيين منذ اندالع الثورة 

ولغاية  2011مارس  -السورية في آذار
، أما الفصل 2018يونيو  –يران حز 

الثاني فقد عرض اإلحصائيات المتعلقة 
 2018بضحايا النصف األول من 

استكمااًل لما بدأ في قسم الدراسات 
والتقارير الخاصة من نشر تقارير 

 إحصائية.

ونوهت مجموعة العمل إلى أن هذا 
التقرير واحد ضمن سلسلة من التقارير 

وقية التي اإلحصائية والتوثيقية والحق
تصدرها المجموعة، في محاولة منها لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب معاناة الالجئين 
الفلسطينيين في سورية، وهو يعتمد الحيادية والموضوعية في عرض المعلومات للباحثين 
والمهتمين بالشأن الفلسطيني السوري، من خالل إدراج جداول ومخططات بيانية تشير إلى 

د العامة للضحايا والمعتقلين من حيث التوزع الزماني والمكاني، والجنس، والشريحة األعدا
 .عسكري( – )مدنيالعمرية، والصفة التي تمتعت بها الضحية 



 

وأكدت مجموعة العمل إلى أن تقريرها اإلحصائي غير معنّي بتحميل جهة دون غيرها مسؤولية 
صائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن الضحايا الفلسطينيين، على الرغم من أن اإلح

تلك المأساة، لكن تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها لمحكمة الجنايات 
 الدولية، والمحافل الدولية المسؤولية عن جرائم الحرب، واالنتهاكات ضد اإلنسانية.

 التالي:لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sta2018ar.pdf 

 

 آخر التطورات

 -آب  1اعتقل عناصر حاجز الموصلي التابع للجيش اللبناني بمدينة صيدا أول أمس األربعاء 
 16عامًا(، "إياد خالد" )15)أغسطس، ثالثة أطفال فلسطينيين سوريين هم: "عالء الدين أسعد" 

 عامًا( بحجة عدم تجديد اقاماتهم. 16)و "أحمد جلبوط"  سنة(،

مع ذويهم ولم يغادروها إال عام  2012وكان األطفال الثالثة لجؤوا من سورية إلى لبنان عام 
عندما ذهبوا إلى سورية لتقديم امتحان شهادة التعليم األساسي )البريفيه( وعادوا إليها  2017

ب فلسطيني سوري غادر لبنان لتقديم االمتحانات بالدخول بموجب برقية موافقة تسمح لكل طال
 .إلى األراضي اللبنانية

 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sta2018ar.pdf


 

بدورهم ناشد ذوو األطفال الثالثة منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل 
 الفلسطينية واألونروا للتدخل من أجل اإلفراج عن أبنائهم.

طينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني ألف الجئ فلس 31تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 
غير واضح حيث كان األمن العام اللبناني يرفض تمديد اإلقامة للعديد من الالجئين الفلسطينيين 
السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك، أصدر عدة قرارات تحد من دخول الالجئين 

 الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه.

أطلق عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا مؤخرًا إلى مدينة في غضون ذلك، 
اسطنبول التركية نداء مناشدة عبر مجموعة العمل للمنظمات اإلغاثية والسفارة ومنظمة التحرير 

 الفلسطينية للعمل على التخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية المزرية.

إلى تركيا منذ شهرين قادمين من شمال حلب بعد أن اضطروا  ووفقًا للعائالت أنهم وصولوا
للهجرة قسرًا من جنوب دمشق بموجب المصالحات واالتفاقيات التي عقدت بين مجموعات 
المعارضة السورية المسلحة من جهة، والنظام السوري والروسي من جهة أخرى والتي أدت إلى 

 نساء وأطفال.آالف شخصًا بينهم مدنيين و  5000تهجير أكثر من 

وأشارت العائالت إلى أن عددهم يبلغ حوالي خمسين شخصًا اختاروا اإلقامة بمدينة اسطنبول 
األوربية إال أنهم صدموا بغالء المعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم، منوهين أن المال الذي كان 

وتأمين قوت  بحوزتهم قارب على النفاد وهم في حيرة من أمرهم في كيفية تدبر أمورهم المعيشية
 .أطفالهم

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في تركيا من غياب كامل للمساعدات المقدمة من الجهات 
الرسمية كاألونروا والمفوضية العليا لشؤون الالجئين، وال يحصلون على المساعدات إال عبر 

علمًا بأن التواصل الشخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات السورية، 
الجمعيات السورية عمومًا نشاطها في الغالب موّجه إلى السوريين فقط، وهناك جمعيات محدودة 
جدًا تساعد الفلسطينيين خصوصًا، مثل الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين )فيدار(، وبعض 

 البلديات التركية بنحو محدود.

 



 

ن سجون النظام السوري، مشاهدته الالجئ وفي سورية، أكد أحد المعتقلين المفرج عنه حديثًا م
الفلسطيني "محمود خليل قمارة" أبو محمد في السجن، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين 

 الصحيةوأن حالته  2015-7-14الفلسطينيين جنوب سورية، منوهًا أن آخر مشاهدة له في 
 كانت متدهورة.

ونقل ناشطون عن المفرج عنه، قائمة بأسماء معتقلين من بينهم قمارة، مضيفًا أنه متزوج من بلدة 
النشابية بالغوطة الشرقية، وأنه اعتقل بداية في فرع فلسطين ثم نقل إلى فرع المنطقة ثم نقل إلى 

 .2015-3-27سجن صيدنايا بتاريخ 

تهم لمعتقلين فلسطينيين أو ممن قضى تحت يشار إلى أن العديد من المفرج عنهم نقلوا مشاهدا
التعذيب في سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه على مصير المعتقلين، 
ويمارس عليهم كافة أشكال التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقة، ووثقت مجموعة 

 ( معتقاُل فلسطينيُا.1683العمل حتى اآلن )

بعيد، دعت كل من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" و"تنسيقية الثورة وفي سياق غير 
السورية في اسطنبول" إلى تظاهرة، للتضامن مع ضحايا السجون السورية، وذلك يوم غد الجمعة 

 في ساحة مدرسة غلطة سراي بشارع االستقالل في مدينة اسطنبول التركية.

وان "يوم الغضب ألجل ضحايا االعتقال في السجون وقال المنسقون إن التظاهرة تنطلق تحت عن
السورية"، وتأتي في ظل استمرار النظام السوري باعتقال آالف السوريين والفلسطينيين والكشف 

 عن مئات الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في سجونه.

 


