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"أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سورية يوجهون نداء في الذكرى السبعين التفاقيات جنيف"

• ( )1977الجئا ً قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية حتى حزيران 2019
• مركز التوثيق يجدد دعوته للفلسطينيين المهجرين في الشمال السوري للتسجيل
• كرنفال فلسطيني في شوارع قدسيا بريف دمشق

آخر التطورات
وجه أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام
بمناسبة الذكرى السبعين التفاقيات جنيفّ ،
لتحرك دولي وعربي وفلسطيني إلطالق سراح
السوري نداء عبر مجموعة العمل ،دعوا فيه
ّ

أبنائهم من السجون السورية ،والكشف عن مصيرهم.

"إن االتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف
وقال عدد من األهالي في رسائل وصلت لمجموعة العمل ّ
تطالب بمعاملة إنسانية لجميع األشخاص المعتقلين وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم لألذى
وتحرم على وجه التحديد القتل ،والتشويه ،والتعذيب ،والمعاملة القاسية ،والالإنسانية ،والمهينة،
والمحاكمة غير العادلة".

ويؤكد األهالي ّإنهم يواجهون ظروفاً نفسية قاسية جراء استمرار اعتقال أبنائهم ،وعدم توّفر

معلومات عنهم أو السماح لهم لزيارتهم ،أو حتى االطمئنان على صحتهم عبر الهاتف.

وشددت الرسائل على ضرورة الضغط على النظام السوري إلنهاء ملف المعتقلين وأطالق
ّ

سراحهم وعرضهم على محاكمات علنية وعادلة ،واحترامه للقوانين والشرائع الدولية.

هذا وتشير المجموعة إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز التفتيش أو
أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية ،أو أثناء حمالت االعتقال
العشوائي لمنطقة ما ،وبعد االعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل،

وفي حاالت متعددة تقوم الجهات األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد
المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
وتؤكد مجموعة العمل إلى أنها تمكنت منذ بداية األحداث في سورية عام  2011من تسجيل
بيانات وأسماء ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري.
في سياق آخر ،أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها اإلحصائي الـ 17
للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار -مارس 2011/
ولغاية حزيران – يونيو  2019الذي أصدرته يوم الخميس  9آب /أغسطس سقوط ()1977
ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية ،حتى نهاية حزيران – يونيو  2019في
زيادة عن ذات التاريخ من العام  2018الذي سجل فيه  1953ضحية بواقع زيادة ()24
ضحية.
وتشير اإلحصائيات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق قد تصدر القائمة العامة للضحايا ،بسبب
ما تعرض له من حصار ودمار ومحاوالت الستعادة السيطرة عليه ،حيث شهد قصفاً وتدمي اًر
وسقوط المزيد من الضحايا.
جدد مركز التوثيق شمال سورية دعوته لالجئين الفلسطينيين المهجرين من
في شمال سوريةّ ،

مخيمي اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق إلى الشمال السوري ،المبادرة لمراجعة المركز
وتسجيلهم بشكل أصولي والحصول على البطاقة األسرية الحديثة أو بيانات عائلية واخراج قيد
فردي ،وتسجيل الواقعات المدنية مثل الزواج والطالق والوالدة والوفاة.

وكان المركز أن حدد شروطاً لمنح البطاقة األسرية وهي :أن يمتلك مقدم الطلب أوراق ثبوتية
كاملة ومسجلة أصوال بالمركز ،تعبئة االستمارة المخصصة للطلب واحضار صورة شخصية عدد
 2والهويات الشخصية ،أن يكون الزواج قد تم تنظيمه في إحدى المحاكم الشرعية المختصة أو
الشروع في تسجيله ،أن يبرز المتقدم للبطاقة بيانات والدة لألبناء أو قرار محكمة شرعية بتثبيت
نسب األبناء او ضبط شرطة من مكان السكن الحالي بفقدان األوراق الثبوتية في حال فقدانها.
في ريف دمشق ،شارك عشرات األطفال الفلسطينيين بمنطقة قدسيا في كرنفال ،طاف شوارع بلدة
قدسيا لنشر البهجة والفرح في قلوب النازحين واهالي المنطقة.
وحاز كرنفال الفرح على تفاعل كبير من قبل األطفال وأهالي قدسيا القاطنين في المنطقة ،وقام
المنظمون للنشاط بالرسم على وجوه األطفال رسومات الوطن ورسومات الطفولة.
وانتهى الكرنفال يبدأ أنشطة تفاعلية مع سكان مركز إيواء قدسيا ،ونفذ المشاركون مجموعة من
الرقصات واأللعاب والمعزوفات.
وتعيش حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا ظروفاً معيشية قاسية ،بسبب
ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من جهة واستغالل
بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.

