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"مجموعة العمل :وثقنا قضاء ( )19فلسطينيا ً تعذيبا ً في السجون السورية خالل النصف األول من عام "2019

• انتشار ظاهرة الخطف تثير هلع سكان مخيم خان دنون
• اقتراح بسحب اللجوء والترحيل من ألمانيا للسوريين الذين زاروا بالدهم
• تركيا توقف  330مهاجرا ً بينهم فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

آخر التطورات
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها اإلحصائي ال  17للضحايا
والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار -مارس  2011/ولغاية
حزيران – يونيو  2019الذي أصدرته يوم  9آب /أغسطس أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري خالل النصف األول من عام  2019بلغ ()19
شخصاً ،مشيرة إلى أنه تم تبليغ ذويهم بوفاتهم داخل المعتقالت بعد فترات طويلة من االختفاء
القسري.
فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود ""1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري

ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم ،ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب

أكبر مما تم اإلعالن عنه ،وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري،
باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفاً من
ردت فعل األجهزة األمنية في سورية.

من جانبها طالبت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» النظام السوري باإلفراج
واإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوالً ،مؤكدة أن
ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».
في سياق مختلف اثارت حادثة اختطاف فتاة قبل عدة أيام من قبل عصابة خطف مخاوف وهلع
سكان مخيم خان دنون بريف دمشق على أبنائهم وبناتهم ،حيث ذكرت إحدى صفحات منصات
التواصل االجتماعي (الفيس بوك) خب اًر مفاده أن عدد من األشخاص من أهالي مخيم خان دنون
الحقوا يوم  /8/17الجاري سيارة كانت بداخلها طفلة صغيرة مخطوفة ،وعلى الفور قام عدد من

عناصر اللجان لواء القدس بمالحقة السيارة وإلقاء القبض على أفراد العصابة ،الذين اعترفوا بعد
التحقيق معهم أنهم قاموا بخطف طفلة صغيرة من منطقة مجاورة للمخيم.
هذا وشهدت دمشق وريفها ازدياد في حاالت خطف األطفال وقتلهم بعد وقت بهدف طلب الفدية
المالية ،حيث اختفى مئات األطفال خالل السنوات الماضية دون أن ُيعرف عنهم أي أثر ،في
حين يرجح ناشطون أن خطفهم كان بنية سلب أعضائهم من أجل بيعها لشبكات االتجار بالبشر.
من جهة أخرى اقترح وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر سحب صفة اللجوء من الالجئين
السوريين الذين يتبين أنهم عادوا إلى بالدهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها،
وترحيلهم إلى خارج ألمانيا ،مضيفاً أنه ال يمكن أن يدعي أي الجئ سوري يذهب بانتظام إلى
سورية في عطلة ،بجدية أنه تعرض لالضطهاد .وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه
كالجئ".

مشدداً على أنه إذا كان المكتب االتحادي للهجرة والالجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى
البلد األصلي ،فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كالجئ ،عبر بدء إجراءات سحب
مضيفا" :سنعيد (طالبي
اللجوء .منوهاً إلى أن السلطات األلمانية تراقب الوضع في سوريا بنشاط،
ً
اللجوء) إلى بالدهم إذا سمح الوضع بذلك".

يذكر أن األالف من السوريين والفلسطينيين فروا إلى ألمانيا في السنوات األخيرة بسبب الحرب
التي اندلعت في سوريا منذ عام .2011

أما في الشأن المختص بالهجرة أوقف خفر السواحل التركية  330مهاج اًر بينهم سوريون
وفلسطينيون وأفغان أثناء محاولتهم الوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة ليسبوس اليونانية،

بحسب.
من جانبها قالت وكالة أنباء األناضول الحكومية إن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية
وتم توقيفهم خالل
أبحرت من سواحل قضاء إيواجيك في محافظة جناق قلعة (شمال غرب)ّ ،
سبع عمليات تم تنفيذها منذ يوم السبت المنصرم.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين والسوريين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة
الوصول لدول اللجوء األوروبية ،وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناتهم.

