
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 2241العدد: 

30-12-2018 

 غرق قارب يقل مهاجرين من لبنان بعد يوم من فقدانه •

 مليون دوالر تم التعهد بها لألونروا 50السعودية تحّول  •

 العائدين بحمصنشاط ترفيهي لألطفال في مخيم  •

 مجموعة العمل: مخاوف من وجود عشرات الضحايا الفلسطينيين ضمن إعدامات متواصلة في سجن صيدنايا""



 

 

 آخر التطورات 

عّبر فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن مخاوفه من 
وجود العشرات من الضحايا الفلسطينيين السوريين ضمن اإلعدامات المتواصلة بحق 

 المعتقلين في سجن صيدنايا السيء الصيت.

، ويحّدث عن ارتفاع 2018ديسمبر  23وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم 
 سجن صيدنايا بناء على شهادات سجناء أطلق سراحهم مؤخًرا. اإلعدام فيوتيرة عمليات 

وأكد السجناء تعرض المعتقلين في صيدنايا النتهاكات كبيرة وخضعوا لعمليات تعذيب عنيفة 
النفسي الذي يصاب به وقاسية، عالوة على سوء التغذية واإلهمال الطبي، واالنهيار 

 المعتقلون، فقد أصبح العديد منهم مهووسين ومجانين.

 
كما حصلت صحيفة الواشنطن بوست على صور أقمار صناعية، ورصدت كاميرات 
التصوير الجوي وجبتين من الجثث متكدسة في ساحة مسلخ صيدنايا في انتظار نقلها إلى 

لتحليل خبراء  ، وخضعت2018-3-4وفي  2018-3-1مثواها الى المقابر الجماعية يوم 
 أكدوا أّن "هناك أشياء مظلمة تشبه بعضها البعض، طولها من خمسة إلى ستة أقدام تقريًبا"



 

ويشير التقرير إلى انخفاض أعداد المعتقلين في السجن بشكل كبير في السنوات األخيرة 
دام وانخفضت نسبة المحتجزين ، فقد تسارعت عمليات اإلع2016تحديدًا منذ نهاية العام 

 شخص جّلهم من المغيبين والمختفين قسرًا. 2500في صيدنايا إلى ما يقارب 

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "مسلخ بشري: 
( ألف سجينًا إثر إعدامات جماعية 13شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" عن قضاء )

 نهجة من قبل عناصر السجن الخاضع للنظام السوري ضد معتقلين في السجن.ومم

، كل أسبوع، وغالبًا 2015و 2011وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها "أنه بين عامي 
شخصًا الى خارج زنزاناتهم  50مرتين أسبوعيًا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانًا الى 

 في السجن وشنقهم حتى الموت".

ن جانبه أشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن العديد من الحاالت التي ذكرت م
في تقرير "واشنطن بوست" و"منظمة العفو الدولية" تتقاطع مع ما وثقته المجموعة في أوقات 
سابقة خصوصًا ما يتعلق بالحالة الصحية والجسدية للمعتقلين، وظروف االعتقال والتعذيب 

 ام السوري.في سجون النظ

( الجئًا فلسطينيًا في عداد المفقودين في سجون 1711فيما أكد فريق الرصد والتوثيق أن )
النظام السوري، يعتقد أن جزءًا منهم معتقلين في سجن صيدنايا قد يكونوا بين ضحايا 

 اإلعدامات الجماعية.

ناشطين وكانت المجموعة قد تمكنت في وقت سابق ومن خالل تواصلها مع عدد من ال
( حالة تعذيب حتى الموت في سجون النظام 565والمفرج عنهم وذوي الضحايا من توثيق )

 السوري، يرجح أن يكون بعضهما قد تم في سجن صيدنايا.

فيما أكد مفرج عنهم للمجموعة مشاهدتهم العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في ذلك 
 السجن.



 

ن أجل فلسطينيي سورية كانت قد طالبت النظام السوري الجدير بالذكر أن مجموعة العمل م
باإلعالن عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وكشف مصير المختفين منهم إال أنه 

 ال يزال يستمر بالتكتم عنهم وعن مصيرهم.

مهاجرين  8في غضون ذلك، أفادت مصادر إعالمية خاصة بشؤون الهجرة أّن قاربًا يحمل 
 وعثرت باخرةاولة الوصول إلى جزيرة قبرص اليونانية انطالقًا من لبنان، غرق أثناء مح

على رجل يطفو في البحر، وتم نقله  2018-12-27شحن أمريكية قرب جزيرة قبرص يوم 
 بواسطة مروحية إلى مشفى الرنكا. 

 
 8في مركب يحمل  2018-12-26وأخبر الناجي من الغرق أنهم انطلقوا من لبنان يوم 

إال أن المركب تحطم وغرق، ثم خرجت مروحيات اإلنقاذ القبرصي للبحث عن  الجئين
 المفقودين، ولم يتوصلوا إلى نتيجة حتى اللحظة ويعتقد أنهم غرقوا، وفقًا لتلك المصادر.

ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا غرقًا  51يشار أن مجموعة العمل استطاعت توثيق 
 ب الموت إلى دول اللجوء األوروبية.خالل محاوالت وصولهم عبر مراك

وفي موضوع آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" أن السعودية 
مليون دوالر لميزانيتها، لدعم خدمات األونروا الرئيسة في مجال التعليم والصحة  50حّولت 

 2018والخدمات االجتماعية خالل العام الجاري 



 

إن "المملكة إلى جانب هيئاتها اإلنسانية والتنموية، تعد شريكًا هامًا وثابتًا  وقالت الوكالة
مليون دوالر بما في ذلك  160لألونروا، وفي هذا العام لوحده، تبرعت السعودية بأكثر من 

 ".2018المشاريع في سائر أقاليم عملياتها الخمسة ما جعلها من كبار المتبرعين خالل عام 

القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية الجدير ذكره أن 
األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق 

 عملها الخمسة.

 لجان عمل أهلي

نظمت جمعية الكشافة الفلسطينية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في حمص نشاطًا 
ترفيهيًا لألطفال في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص، وذلك في اختتام برنامجهم 

 الدعم النفسي المجتمعي.

ترفيهية هادفة لألطفال ومن ذوي االحتياجات الخاصة، وتضمنت فقرات  النشاط ألعاباً وتخلل 
 كبيرًا بين األطفال.غنائية وألعاب، وتم توزيع بعض الهدايا لهم، االمر الذي القى ترحيبًا 

 


