
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذوو الالجئ الفلسطيني "معتز بكر" يناشدون لمعرفة مصيره •

 فلسطينيو سورية في لبنان: الدعوة للعودة إلى سورية غير مبررة وتثير التساؤالت •

 انطالق دوريات لكرة القدم في مخيمي خان دنون والعائدين بحمص •

 2105 العدد:

 "أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة يقضون في السجون السورية"

09-08-2018 



 

 ضحايا 

قضى أربعة الجئين من عائلة عليان الفلسطينية تحت التعذيب في المعتقالت السورية وهم: 
، و"محمد خير عليان ١٧/٤/٢٠١٣الذي اعتقل بتاريخ  ١٩٧٠"سيف الدين عليان علي" مواليد 

، وابنه "عزالدين محمد خير علي" مواليد ٢٩/١/٢٠١٤وم الذي اعتقل ي ١٩٧٢علي" مواليد 
تاريخ االعتقال  ١٩٨٧، و"علي عليان علي" مواليد ٢٩/١/٢٠١٤تاريخ االعتقال  ١٩٩٥

٢٩/١/٢٠١٤ . 

علمًا أن كل من محمد وعلي وعزالدين اعتقلوا من قبل عناصر حاجز جرمانا، فيما اعتقل سيف 
 من قبل عناصر حاجز الحسينية بريف دمشق.

وأكدت عائلة العليان أنها تلقت خبر وفاة أبنائها بعد مراجعة دائرة النفوس في دمشق واستخراج 
 بيان عائلي لهم.

 
وكان النظام السوري عمد مؤخرًا إلى الكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجونه والذين 

صيرهم ضربًا من قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية، وذلك بعدما كان السؤال عن م
األمور الصعبة التي قد تودي بفاعلها إلى السجن أيضًا، وذلك عن طريق نشر أسماء الوفيات 

 في الدوائر التابعة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.

من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن ارتفاع 
 ( ضحية.٥٤١لالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى )حصيلة ا

 



 

 آخر التطورات

ناشد ذوو الالجئ الفلسطيني "معتز محمد بكر" من أبناء مخيم العائدين في حمص، المؤسسات 
الحقوقية والدولية والمعتقلين المفرج عنهم لمعرفة مصير نجلهم، أو معلومات تفيد بمكان وجوده، 

 ات من اختطافه على مدخل مخيم العائدين بحمص.وذلك بعد سنو 

يناير  ٩عامًا اعتقلته األجهزة االمنية السورية في  ٣٥وأكد ناشطون أن بكر البالغ من العمر 
أثناء عودته إلى المخيم علمًا أنه سائق تكسي، ومنذ ذلك الحين ال يوجد إي معلومات  ٢٠١٣

 عن مصيره.

 
عديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى ال

حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 
( معتقاًل ١6٨٧على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقلة.١٠٨نهم )فلسطينيًا في سجون النظام السوري م

في غضون ذلك، أثيرت في اآلونة األخيرة حالة من السخط والغضب بين أواسط الالجئين 
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان، بعد صدور ثالث تصريحات من قبل السفارة 

"، الفلسطينية واللجان الشعبية من البيان الصادر عن السفير الفلسطيني في لبنان "أشرف دبور
والذي طلب من اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية بالعمل على تنظيم قوائم بأسماء 
العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان الراغبة بالعودة إلى سورية، وتزويد السفارة 



 

بالكشوف حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى الجهات اللبنانية، وما لحقه من اعالن صرف 
مالية من رئيس دولة فلسطين مقدارها ألف دوالر أمريكي لتسهيل عملية العودة إلى  مكرمة

 المخيمات الفلسطينية في سورية.

وطرح ناشطون فلسطينيون تساؤالت عديدة عن مغزى التشجيع على عودة المهجرين الفلسطينيين 
 صادية في سورية.في ظل دمار مخيماتهم وخاصة مخيم اليرموك، وتردي األوضاع األمنية واالقت

في حين شكك بعض الالجئين في نوايا السلطة الفلسطينية واتهمها أنها تريد المتاجرة بهم وتحقيق 
المزيد من المكاسب السياسية على حساب مصالحهم، مطالبين السلطة بصرف المكرمة المالية 

تسوية أوضاعهم على إعادة بناء المخيمات الفلسطينية في سورية وتأمين عودتهم بشكل نظامي و 
 .األمنية من خالل التنسيق مع الدولة السورية

واعتبر البعض منهم أن هذه الخطوة إيجابية ومحمودة هدفها التخفيف عن الالجئ الفلسطيني 
ومساعدته على العودة إلى سورية خاصة أنه يعيش في لبنان أوضاع قانونية غير مستقرة 

 ومعيشية واقتصادية مزرية.

مز مصطفى" في مقال كتبه أن تلك الخطوة تفتقر إلى التعاون والتكامل بين الكل وقال الكاتب "را
بمعنى خطوة كهذه يجب أن تكون باالتفاق والتعاون بين جميع الفصائل الفلسطينية  ،الفلسطيني
وبالتالي التنسيق والتفاهم والتعاون مع الجهات والمرجعيات اللبنانية المولجة بهذا  ،في لبنان
والتي بدورها البد من التنسيق مع الجانب الرسمي السوري، من أجل تسهيل ونجاح الملف، 
 الخطوة.

وفي سياق آخر، وبعد سنوات من الحرب الدائرة في سورية، وانعكاسها على شتى نواحي الحياة 
الفلسطينية، انطلقت دوريات رياضية لكرة القدم في عدد من المناطق والمخيمات الفلسطينية في 

 وسط تفاعل بين الالجئين الفلسطينيين. سورية

ففي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، انطلقت يوم السبت الماضي دورة 
"القدس الكروية" على أرض ملعب مخيم دنون، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والفصائلية 

 وممثلي الفرق الرياضية المشاركة.



 

فريقي المجد الفلسطيني )منطقة دنون( وشهداء األقصى )منطقة والتقى في أول مباراة رياضية 
 سبينة(، واتسمت بالروح الرياضية وانتهت بفوز فريق شهداء األقصى بثالثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص انطلق يوم أمس دوري كرة قدم لمؤسسات 
زان النجار" وقد شاركت مؤسسة بيسان بفريقها، وفريق المجتمع المحلي في المخيم تحت اسم "ر 

 "علي غالي" إلى جانب عدة فرق من المخيم.

دورة السالم واألمان األولى  –وضمن فعاليات دوري كرة القدم  ،أما في منطقة درعا جنوب سورية
قدم واجه يوم أمس فريق "الكرمل" الفلسطيني نظيره السوري "شباب سوريا" لكرة ال –سداسيات 

 .١لـ  ٨بمباراة، انتهت بفوز الكرمل 

يشار إلى أن النظام السوري دّمر عشرات النوادي والمالعب الرياضية في عدد من المخيمات 
الفلسطينية، إضافة إلى تهجير عشرات الرياضيين الفلسطينيين إلى جانب آالف الفلسطينيين من 

 مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح، وتوثيق اعتقال األمن السوري لعدد منهم.

 


