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 الجئاً فلسطينياً مفقوداً خالل أحداث الحرب في سورية 329 •

 2011األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "سامر السهلي" منذعام  •

 أسلوب تعذيب يمارسه النظام السوري مع المعتقلين 72تقرير: توثيق  •

 ٢٥٤٧: العدد

 "تركيا: السلطات تحتجز الجئ فلسطيني لعدم امتالكه "كيملك"

٢٠١٩-١٠-٢٥ 



 

 آخر التطورات

احتجزت السلطات التركية الالجئ الفلسطيني "سائر منيب اللحام " في مدينة اسطنبول بتهمة 
 عدم امتالكه هوية اإلقامة المؤقتة "الكيملك"، ودخول البالد بطرق غير نظامية.

ن اللحام محتجز في أحد مراكز قوات الجندرمة التركية في الطرف وأكد ناشطون فلسطينيون أ
 اآلسيوي من مدينة اسطنبول، ومهدد بالترحيل لعدم امتالكه أي إثبات بأنه فلسطيني الجنسية.

من جانبهم طالب ذوو اللحام وناشطون فلسطينيون كافة الجهات المعنية من السفارة الفلسطينية 
، بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من والمؤسسات العاملة في تركيا

االعتقال، والتحرك لوضع حد لهذه االنتهاكات واالعتقاالت بحق فلسطينيي سورية، مع اإلشارة 
إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية  يواجهون خطر الترحيل 

 لواليات التركية األخرى.إما إلى سورية أو إلى ا

 
( 1200( عائلة، من بينهم )2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا ما يقارب )

 ( عائلة تقيم في اسطنبول ال تملك "كيملك" 300أسرة تقطن مدينة اسطنبول، بينهم حوالي )

ي سورية،عن توثيق إلى ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني
الجئة فلسطينية،  37( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم  329)

 وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.



 

م الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكت
األمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصيرالمختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض الالجئين 
الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقًا في مخيم اليرموك وتنظيم داعش 

 اإلرهابي.

وفيق وفي ملف المعتقلين، تواصل قوات األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "سامر ت
أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر حاجز جديدة عرطوز  8منذ  1987السهلي" من مواليد 

بريف دمشق التابع لقوات النظام السوري واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد 
 معلومات عن مصيره أومكان اعتقاله.

أسلوب تعذيب ال  72ن" إنها وثَّقت وفي سياق غير بعيد، قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسا
 يزال النظام السوري مستمرًا في ممارستها في مراكز االحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له.

، أن التعذيب داخل مراكز 2019الشهر الجاري  21وأضافت الشبكة في تقريرها الذي صدر في 
 2011، حيث سجَّل التقرير منذ آذار االحتجاز التابعة للنظام السوري ال يزال مستمرًا حتى اآلن

ألف شخص بسبب التعذيب في مراكز االحتجاز التابعة للنظام  14مقتل  2019حتى أيلول 
 .2019شخصًا قتلوا منذ مطلع عام  185السوري بينهم ما ال يقل عن 

 
نها، بل وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يعترف بعمليات التعذيب ولم يجري أي تحقيق في أي م

دعم الضباط الذين أصدروا أوامر التعذيب ومنحهم مناصب عالية وسخَّر مؤسسات الدولة 



 

الستكمال ماكينة التعذيب عبر تسجيل المتوفين والمختفين قسريًا في مراكز االحتجاز في دوائر 
جل المدني على أنهم متوفون، متجاوزًا بذلك القانون السوري وأصول تسجيل الوفيات في  الس ِّ

ت عليها المادتان  من قانون األحوال المدنية السوري، كما خالف  39و 38السجون، التي نصَّ
 .53الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة 

وكشفت الشبكة وجود عمليات مراسلة دورية مع فريق األمم المتحدة المعني بحاالت القتل خارج 
 ضوا بسبب التعذيب في سورية.نطاق القانون فيما يتعلق بالضحايا الذين ق

أسلوبًا واإلهمال  39وبحسب التقرير فإن أنماط التعذيب الرئيسة: هي التعذيب الجسدي ويضم 
أساليب، والتعذيب  8أساليب، والعنف الجنسي يضم  6الصحي وظروف االحتجاز ويتضمن 

 9كرية وتضمَّن أساليب والتعذيب في المشافي العس 8النفسي وإهانة الكرامة اإلنسانية ويضم 
 أساليب، إضافة إلى أعمال السخرة وظاهرة الفصل.

وطالبت الشبكة الحقوقية مجلس األمن الدولي بحماية المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب 
حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة وإيجاد آلية إللزام النظام السوري بوقف 

أماكن جثث المعتقلين وتسليمها لألهالي، كما أكد على ضرورة  عمليات التعذيب، والكشف عن
البحث عن اأُلسر التي فقدت ُمعليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب والبدء بعمليات إعادة التأهيل، 

 وضمان إيصال المعونات إلى ُمستحقيها بشكل مستمر.

لين تعسفيًا وبشكل خاص كما طالبت الشبكة باإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتق
األطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آالف المختفين قسريًا والتوقف عن انتهاك الدستور 

 السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1768يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن )
 ( ضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.610( نساء، و)108نهم )السوري م


