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 " السورية السجون في الفلسطينيين المعتقلين عن باإلفراج تطالب" العمل مجموعة"

الجنوبي إدلب ريف في فلسطينيين ثالثة قضاء 

ألمانيا في القدس لواء مؤسسي أحد وجود عن الكشف 

الشمل بلم للمطالبة بيروت في الهولندية السفارة أمام تعتصم سورية فلسطينية 



 

 ضحايا 

 ترمال لبلدة الحربي الطيران قصف جراء اليرموك مخيم أبناء من فلسطينيين الجئين ثالثة قضى
 . المتفجرة بالبراميل الجنوبي إدلب ريف في

 
 قضوا الذين الثالثة الفلسطينيين الالجئين أن  السوري الشمال في العمل مجموعة مراسل وأفاد
 أبو شحادة ومروان ،٦٨٨١ مواليد الناجي نصر حسن ،٦٨٩١ مواليد الهيجا أبو فؤاد محمد: هم

 . المسلحة السورية المعارضة قوات جانب إلى القتال يشاركون كانوا أنهم إلى منوها   دبوس،

 في الحرب استمرار جراء قضوا الذين الفلسطينيين الالجئين عدد أن المجموعة أوضحت ذلك إلى
 .ضحية" 9٨٩٨"  بلغ سورية

 

 

 

 

 



 

 التطورات خرآ

 المعتقلين عن باإلفراج السورية األمنية األجهزة سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة طالبت
 يعتبر الذين الفلسطينيين المعتقلين من المئات وضع عن واإلفصاح سجونها، من الفلسطينيين

 بكل حرب جريمة» للفلسطينيين السورية المعتقالت داخل يجري ما أن مؤكدة مجهوال ، مصيرهم
 .«المقاييس

 
/ آب 93 يوم أصدرته صحفي بيان في سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وشددت
 عن الكشف ضرورة على القسري، االختفاء لضحايا الدولي اليوم بمناسبة  93٦٨ أغسطس

 ليتم ذويهم إلى جثامينهم  بتسليم يقوم وأن التعذيب تحت قضوا من دفن وأماكن وأسماء أعداد
 في هم هل أبنائهم مصير من التأكد األهالي حق من أن  إلى مشيرة األموات، يحترم بشكل دفنها
 . األحياء أم الضحايا عداد

 من الخشية حالة في إال جثمان أي احتجاز تمنع الدولية القوانين أن العمل مجموعة وأوضحت
 المنشئ روما ونظام الهاي واتفاقية الرابعة جنيف اتفاقية تنص كما المعاملة، وسوء السلب

 حرب، جريمة واألموات األحياء كرامة على االعتداء اعتبار على الدولية الجنائية للمحكمة
جبار والحقوقية الدولية والمؤسسات المحاكم إلى ورفعها القضية بتدويل مطالبين  على النظام وا 



 

 تحت منهم قضى من جثامين وتسليم سجونه في الفلسطينيين المعتقلين مصير عن الكشف
طالق التعذيب  . المعتقلين سراح وا 

 فيهم بما قسرا   اختفوا فلسطينيا   معتقال  ( ٦1١1) توثيق استطاعت أنها العمل مجموعة وبينت
 في وعاملين وممرضين وأطباء وصحفيين حقوقيين وناشطين السن في وكبار ونساء أطفال
 .واإلنساني اإلغاثي المجال

 ومعتقالت لمعتقلين التعذيب تحت وفاة حالة( ١33) من أكثر العمل مجموعة وثقت كما
 .السوري النظام سجون في فلسطينيين

 فيلم في الفلسطينيين لالجئين حندرات مخيم أبناء من فلسطينيان الجئان كشف أخرى جهة من
 محمد يدعى القدس لواء مؤسسي أحد وجود عن األولى األلمانية القناة على أيام عدة منذ عرض
 حرب جرائم بارتكاب اتهماه حيث حاليا ، ألمانيا في حندرات بمخيم اللواء عمليات قائد  الدين سعد
 . السوري للنظام الموالي الفلسطيني القدس لواء مع القتال مشاركته أثناء سورية في

 
 من كان محمد إن األلمانية، القناة مع مقابلة في كولونيا، مدينة في يقيم الشاهدين، أحد وقال

 في األحداث بدء مع حندرات مخيم  في الفلسطيني القدس لواء تشكيل في األساسيين المساهمين
 بضرب وقام المتظاهرين، وخاصة المدنيين مع شديدة بعدوانية تعامل أنه إلى مشيرا   سورية،
عطاء الناس، وقتل واعتقال  .المتظاهرين على النار بإطالق األوامر وا 



 

 عن الكشف رفض الفرنسية،-األلمانية الحدود قرب يقيم آخر شاهد روى متطابقة شهادة وفي
 بليغة بجروح  أصابته نتيجة يعالجه كان شخص بتسليم طبيب طالبا وشقيقه محمد أن هويته،

 مضيفا   النظام، جنود قبل من نار إلطالق سوزوكي سيارة ركوبهم أثناء وعائلته هو تعرضه  بعد
 .طلبهما رفض الطبيب أن إلى

 عزل وقد أوسنابروك مدينة في يعيش  محمد أن أشهر دام بحث بعد التلفزيون اكتشف جانبه من
 خاطئة عناوين يذكر كأن بالسرية، نفسه ويحيط مريبة بتصرفات يقوم وأنه الالجئين، عن نفسه
 أثاثا ، يشتري عندما حتى وأنه المدينة، وسط دوما   يلتقيهم أو األصدقاء، أحد لقاء يريد عندما
 .بيته عنوان تقديم دون منزله من قريبة خضراء ساحة في وضعه الباعة من يطلب

 مؤسسي ومن الصور على المتواجد بأنه أقر بالتهم، منزله في أسبوعين قرابة قبل واجهته وعندما
 فقط، اإلرهابيين يحاربون كانوا وأنهم حياديا   كان أنه زعم لكنه الفلسطيني، القدس لواء وقياديي
 . األخرى التهم قيةب وأنكر

 أغسطس/ آب 9٨ الخميس يوم رحمة ربا السورية الفلسطينية الالجئة اعتصمت لبنان في أما
 في المتواجدة عائلتها مع شملها بلم للمطالبة بيروت في الهولندية السفارة مبنى أمام الجاري
 . أعوام أربعة منذ هولندا

 



 

 األمن عن للبحث هولندا إلى عائلتها هاجرت أن بعد وحيدة البقاء عليها ُفرض التي ربا
 معاناتها فيها شرحت بيروت، في الهولندية السفارة إلى رسالة وجهت  93٦١ عام واالستقرار
 اليوم ربا تقول بهم، شملها لم عدم نتيجة عائلتها عن بعدها عن الناجمة المتردية النفسية وحالتها
 لم االنتظار، ملفات في وضعه من وكل ملفي وصلهم الذين وكل المعنيين كل إلى رسالتي أوجه
 أن لي وكيف أبتسم أن لي كيف دموعها، من أخجل وصرت أبي ومناجاة أمي حزن أحتمل أعد

 . النوم تستطيع ال الليل جوف في كانت ما إذا أعيش

 تحمل سوريا، في اليرموك مخيم في ولدت فلسطين، في طبريا مدينة من فلسطينية رحمة ربا
 هي العربي، والخط الزخرفة فن في وتبدع الرسم و الكتابة تحب العربية، اللغة في جامعية شهادة
 أما الصحافة، في وعمل اآلداب في عامة اجازة على حاصل والدها والعمل، للعلم محبة أسرة من

 وعائلتها هي اضطررت السورية، بالمدارس التعليم في وعملت العربية اللغة درست والدتها
 ُقصف أن بعد 93٦9 األول كانون ٦1 يوم اليرموك مخيم مغادرة أشخاص ستة من المكونة
 ثم ومن دمشق، في أقاربهم أحد بيت  إلى إليه، المسلحة السورية المعارضة قوات ودخلت المخيم
 .واألمان اآلمن عن بحثا   93٦9/ الثاني كانون 9 يوم لبنان إلى اللجوء


