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"بعد حكم المؤبد الجئ فلسطيني يقضي في سجن الالذقية"

• النظام يعتقل عنصرا ً فلسطينيا ً من مجموعة "لواء القدس"
• مجموعة العمل تجدد دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة بيانات أبنائهم عبر
موقعها اإللكتروني
• مجموعة العمل :أرقام وحقائق حول توزع فلسطينيي سورية حول العالم

آخر التطورات
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد عبد هللا بلبيسي" في سجن الالذقية المركزي بعد اعتقال دام أكثر
من  8سنوات بتهمة مشاركته في المظاهرات السلمية ضد النظام السوري ،وهو من أبناء مخيم
العائدين في حماة.
إن بلبيسي تشاجر مع معتقلين موالين للنظام السوري
وفي تفاصيل مقتله قالت إحدى الروايات ّ
تدخل سجناء آخرون ثم قام
يسيطرون على سجن الالذقية وقاموا بضربه بشكل عنيف ،إلى أن ّ

بقتل نفسه.

وحملوا إدارة السجن مسؤولية مقتله ،حيث كان
ّ
ورد ناشطون على تلك الرواية وسخروا منهاّ ،
يتعرض لضغوطات وممارسات سيئة من قبل المساجين المؤيدين للنظام.
ورجحت مصادر مقربة من المعتقل وفاته على يد الموالين للنظام السوري في السجن ،وخاصة
مع اتهامه بتأييد الثورة والخروج ضد النظام السوري في بداية األحداث.
وكان "أحمد بلبيسي" قد اعتقل يوم  08-09-2011من قبل األمن العسكري وتم تحويله إلى
سجن صيدنايا حيث بقي فيه  8شهور ،ثم تم تحويله إلى السجن المركزي بحماة ،وفي عام
 2016نقل من سجن حماة إثر إضراب الخبز إلى سجن الالذقية ،بعد أن حكم عليه من قبل
المحكمة الميدانية بالسجن المؤبد.
اعتقلت قوات األمن السوري قبل أيام الشاب الفلسطيني "أدهم شحادة رافع"  19عاماً ألسباب
مجهولة ،وهو من عناصر مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام ،وأبناء مخيم النيرب لالجئين
الفلسطينيين في حلب.

وكان لواء القدس اعتقل في وقت سابق عدداً من عناصره وعلى رأسهم "سامر رافع" مسؤول
عمليات اللواء بتهم فساد وبيع أسلحة ،كما يتهم ناشطون قائد اللواء الفلسطيني "محمد السعيد"
بتلفيق التهم إلجبارهم على تسليم مبالغ مالية بمئات أالف الدوالرات.

وفي سياق آخر ،أشار قسم الدراسات في مجموعة العمل إلى أن أكثر من ( )150ألف الجئ
فلسطيني هاجر خارج سورية من أصل ( )560ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندالع الحرب
فيها ،وحوالي ( )410آالف بقوا داخل سورية ،وأكثر من  %60من الفلسطينيين في سورية نزحوا
لمرة واحدة على األقل.
وأكد قسم الدراسات إلى أن أكثر من ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى
نهاية  ،2016في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي
األردن ( )17ألف ،وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي
سوري.
أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى
فيما يشير ناشطون ّ
أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري ،ووثقت

مجموعة العمل ( )50الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا غرقاً خالل محاولتهم الوصول للدول
األوروبية.

إلى ذلك ،جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين
من الالجئين الفلسطينيين السوريين في سورية إلضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على
شبكة االنترنت ،وذلك عبر الرابط التالي:
http://"actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php
حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية
الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية ،وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم
باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية.
وتشير اإلحصاءات المنشورة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
 http://actionpal.org.ukأن عدد المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو
( )1709معتقلة ومعتقل فلسطيني ،باإلضافة إلى أكثر من ( )300مفقوداً.

