
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "( امرأة فلسطينية قضين خالل الحرب في سورية478)"

 "هديل" أصغر حالة إخفاء قسري فلسطينية في السجون السورية •

 المحتجزون في انطاكيا أين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من استمرار معاناتنا؟  •

 ال السوري محرمون من التعليمعشرات األطفال الفلسطينيين المنسيين في الشم •

    2140  العدد
13-09-2018 



 

 آخر التطورات

( ضحية فلسطينية قضين 478تشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينّيي سوريا أن )
خالل الحرب في سورية جراء القصف والقنص والتعذيب في السجون موزعين على كافة الرقعة 

السجون السورية اليزال  معتقالت في 106السورية، كذلك وثقت المجموعة أسماء أكثر من 
 األمن السوري يتكتم على مصيرهن.

الجئة فلسطينية تحت التعذيب في السجون السورية، منهن من تم  40في حين قضت أكثر من 
التعرف عليهن من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب، إضافة إلى ذلك وثقت المجموعة 

ة وخارجها، وقد نقل مفرج عنهم من السجون الجئة فلسطينية مفقودة داخل األراضي السوري 38
 مشاهدتهم لعدد من الالجئين الفلسطينيين المفقودين في السجون السورية بينهم أطفال.

 
في السياق ما تزال الطفلة ذات األربعة أعوام "هديل العياثي" أصغر معتقلة فلسطينية في سجون 

الدتها الالجئة الفلسطينية "تغريد سنوات مع و  6النظام السوري، رهن اإلخفاء القسري منذ 
 عيسات".

حيث اعتقلت األجهزة األمنية السورية األم وطفلتها أثناء مرورهن من حاجز األعالف التابع 
، ولم 2013للنظام السوري في الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك في الشهر الثالث من عام 

 لهن حتى اللحظة.ترد عنهن معلومات بعد ذلك، ولم ُتعرف ظروف اعتقا

وكانت مجموعة العمل في وقت سابق طالبت السلطات السورية بالكشف عن مصير الالجئين 
 الفلسطينيين المعتقلين في سورية، واعتبرت أن ما يحدث في السجون جريمة بكل المقاييس.



 

أما في تركيا حمل الالجئون الفلسطينيون المعتقلون داخل مركز "كريت جندرما مركزي" بمدينة 
يومًا، بحجة دخولهم األراضي التركية بطريقة غير نظامية منظمة  30انطاكيا منذ قرابة ال 

ات التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولية استمرار معاناتهم واعتقالهم، مؤكدين أنهم أطلقوا مناشد
عديدة من أجل التوسط لدى الحكومة التركية لإلفراج عنهم والتخفيف من مأساتهم، إال أن 

 مناشداتهم ذهبت أدراج الرياح. 

"إنهم تواصلوا مع السفارة والفصائل الفلسطينية في تركيا، وقد  فلسطينيون:الوقال المحتجزون 
راحهم، وتسوية أوضاعهم وعدوا بأنهم سيتدخلون لدى السلطات التركية من أجل اطالق س

 القانونية إال أنهم لم يلمسوا شيئًا حقيقيًا على أرض الواقع يخفف من مأساتهم". 

الجئين فلسطينيين سوريين هم: "جميل خليل  10هذا وتواصل السلطات التركية تواصل احتجاز 
، "خالد محمود أشهر( 8امارة"، "غفران حميد"، "أحمد خالد محمد"، "أمل حميد"، والطفلة "نايا ")

على التوالي  28الخطيب"، و"أحمد عماد مصطفى"، وزوجته وابنته، و"عبد الرحمن محمود" لليوم 
 في مركز "كريت جندرما مركزي" بمدينة انطاكيا، بحجة دخولهم أراضيها بطريقة غير نظامية.

ري الحرمان باالنتقال إلى الشمال السوري يشكو عشرات األطفال الفلسطينيين في الشمال السو 
من التعليم، نتيجة تهجيرهم القسري وعدم توفر أدنى مقومات الحياة في مراكز اللجوء الجديدة 

 التي أجبروا للنزوح إليها. 

 
وبالرغم من إنشاء مدرسة خاصة في بعض المخيمات بهدف تعليم األطفال ومحو أميتهم على 

برد الشتاء وال حر الصيف تواجه العديد األقل، إال أن تلك المدارس التي أقيمت في خيم ال تقيهم 



 

من العقبات والمشاكل، بسبب انعدام مقومات التعليم من نقص في التجهيزات واللوازم المدرسية 
من قرطاسية ومقاعد ووسائل التعليم الحديثة، وعدم وجود كادر تعليمي مدرب، حيث تعتمد تلك 

 المدارس على خريجي الجامعات أو طالب جامعات. 

نبها طالبت العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيمي خان الشيح واليرموك األونروا بتحمل من جا
مسؤولياتها اتجاه أبنائهم والعمل على تبني العملية التعليمية في شمال سورية وارسال المستلزمات 

 التعليمية ألطفالهم، كونهم تحت واليتها.


