
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في اليوم العالمي لالجئين: مجموعة العمل تجدد مطالبتها النظام الكشف عن مصير مئات المعتقلين "

 "الفلسطينيين داخل سجونه

 2056 العدد:
21-06-2018 

 أرقام وحقائق حول توزع فلسطينيي سورية حول العالم •

 استمرار نهب المنازل والبنى التحتية في مخيم اليرموك •

 منظمة التحرير تؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع كارثة مخيم اليرموك •

 عائلة فلسطينية سورية تناشد للتكفل بعالج طفلتها المهددة بخطر بتر اللسان •

 آالف األسر الفلسطينية السورية تعاني التشتت والحرمان من لقاء أفراد عائالتهم •



 

 آخر التطورات

نيي سوريا، بمناسبة "اليوم العالمي لالجئين"، النظام طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطي
 بالكشف عن مصير المئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه.

من تسجيل  2011وأشارت مجموعة العمل إلى أنها تمكنت منذ بداية األحداث في سورية عام 
هة أنه من المتوقع أن ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، منو 1674بيانات وأسماء )

تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، بسبب غياب أي إحصاءات 
رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من 

 اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية.

 
المجموعة إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز التفتيش أو وأفادت 

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، 

ة تقوم الجهات األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور الستالم جثته من أحد وفي حاالت متعدد
 المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

( ألف الجئ فلسطيني 150إلى ذلك أشار قسم الدراسات في مجموعة العمل إلى أن أكثر من )
الحرب فيها،  ( ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندالع650هاجر خارج سورية من أصل )

من الفلسطينيين في سورية نزحوا لمرة  %60( آالف بقوا داخل سورية، وأكثر من 410وحوالي )
 واحدة على األقل.



 

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 85وأكد قسم الدراسات إلى أن أكثر من )
( ألف، وفي 31لي )، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوا2016نهاية 

( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17األردن )
 سوري.

من جهة أخرى يستمر عناصر الجيش النظامي وبعض المجموعات الموالية له سرقة منازل 
 المياه. أهالي مخيم اليرموك، ونهب البنى التحتية من كابالت كهربائية وأنابيب بالستيكية لنقل

ووفقًا لشهود عيان من أهالي اليرموك فإن عناصر من جيش النظام وبعض المجموعات 
المحسوبة عليه يقومون بحفر شوارع المخيم بشكل منظم من أجل استخراج األنابيب البالستيكية 
 وكابالت الهاتف وغيرها، ومن ثم تجميعها ونقلها لبيعها خارج المخيم، مشيرين إلى أن النظام لم
يتخذ أي إجراءات من شأنها منعهم ومحاسبتهم أو حماية ممتلكات المدنيين والبنى التحتية في 

 مخيم اليرموك.

من جانبه أكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة 
يم اليرموك سواء شؤون الالجئين في المنظمة، على ضرورة التعامل الجاد والعاجل مع كارثة مخ

بتوفير االحتياجات األساسية الطارئة والفورية، أو صياغة عاجلة الستراتيجية إعادة إعمار المخيم 
 المنكوب.

 
خالل حضوره لقاء اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الذي عقد في األردن  -كما طالب أبو هولي 
ا في موازنة "األونروا" بما يتناسب ، األمم المتحدة برفع نسبة مساهمته-يوم أول أمس الثالثاء



 

وعجزها المالي غير المسبوق بما يؤسس لتحقيق استقرار مالي وتمويل كاٍف ومستدام باعتبار 
"األونروا" واحدة من مؤسساتها داعيًا دول االعضاء في اللجنة االستشارية ان تحث دولها لهذا 

والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل الطلب في اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في الخامس 
 في نيويورك.

سنوات( المهجرة من سورية  7باالنتقال إلى لبنان ناشدت عائلة الطفلة الفلسطينية "رهى شعيب" )
إلى مخيم البص بمدينة صور عبر مجموعة العمل المنظمات اإلنسانية والصليب األحمر الدولي 

لتكفل بعالج طفلتها التي تواجه خطر بتر اللسان، حيث واألونروا ووزير الصحة اللبناني التدخل ل
تحتاج الطفلة إلجراء عمليتين متتاليتين في مستشفى أوتيل ديو، يفصل بينهما مدة زمنية قدرها 
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ألف $، وهذه تكلفة باهظة بالنسبة ألسرة  12ووفقًا لعائلة الطفلة فأن تكلفة العمليتين تقدر بـ 
الحال وتعيش على ما تقدمه لها األونروا من مساعدات مالية ، وأضافت تعاني الفاقة وفقر 

األسرة إلى أنها زودت األونروا بالتقارير الطبية واألوراق الرسمية التي تشرح وضع الطفلة 
 3الصحي، إال أنها حتى اللحظة لم تقدم أي مساعدة لهم، مشيرة إلى أن الكنيسة ساهمت بمبلغ 

$( 8500كلفة العالج، إال أن الطفلة ما تزال بحاجة لما يقارب )آالف يورو كمساعدة في ت
 الستكمال تكاليف العملية.

 
في غضون ذلك تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتًا كبيرًا ألفرادها الذين توزعوا 

عظم على بلدان العالم، ما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع م
 أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.



 

أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثًا عن مكان آمن لها أو 
لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بها، مما ضاعف من المتطلبات االقتصادية 

يد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض المعامالت للعائلة، إضافة إلى أن العد
 المتعلقة بهم.

في حين حرم إحجام معظم السفارات منح الالجئين الفلسطينيين السوريين تأشيرات لدخول 
أراضيها، وطول الفترة التي تستغرقها معاملة الحصول على اإلقامة ولم الشمل من االلتقاء بذويهم 

 شتتين ما بين أوروبا ولبنان وتركيا.وأفراد عائالتهم الم

وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم 
 الالجئين الذين اضطروا مغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال، خصوصًا الشباب منهم.


