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 العدد:  3141

 مجموعة العمل تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سورية 

 مناشدات النتشال الفلسطينيين في الشمال السوري من مأساتهم  •

 مخيم خان الشيح.. شكاوى من عدم توفر شبكة للهاتف واإلنترنت  •

 وعود بحل مشاكل الفلسطينيين في تركيا ومنحهم إقامة لمدة عامين  •

 أعادتهم اليونانتركيا.. انقاذ طالبي لجوء  •

 



 

 التطورات آخر

واألجهزة   السوري  النظام  مطالبتها  سورية«  فلسطينيي  أجل  من  العمل  »مجموعة  جددت 
الفلس املعتقلين  من  املئات  وضع  عن  باإلفصاح  له  التابعة  يعتبر  األمنية  الذين  طينيين 

مصيرهم مجهواًل، مشددة ىلع أن ما يجري داخل املعتقالت السورية للفلسطينيين »جريمة  
 .«حرب بكل املقاييس

 

وكانت مجموعة العمل دعت يف بداية انتشار فيروس كورونا لإلفراج الفوري عن املعتقلين  
لنظام السوري، املسؤولية  داخل السجون السورية، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة، محملة ا

 الكاملة عن أرواح املعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه

( معتقاًل فلسطينيًا من كافة الفئات والشرائح  1790كما لفتت انتباه العالم إلى وجود أكثر من )
العمرية داخل السجون، واملعتقالت السورية، جنبًا إلى جنب إخوانهم السوريين، يف ظروف  

يف القسوة، وتفتقر ألدنى املقومات والشروط، التي حددتها االتفاقيات الدولية،  اعتقال غاية  
  .ألماكن االعتقال والتوقيف

القسري   االختفاء  تقرير  منها  عديدة  تقارير  أصدرت  العمل  مجموعة  أن  و"االختفاء  1يذكر   "
الذين قتلوا  "، ومجزرة الصور" تناولت من خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين  2القسري  

  .نتيجة التعذيب واالختفاء القسري يف إطار النزاع الدموي بين النظام السوري واملعارضة

يف سياق مختلف أطلق الفلسطينيون من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح  
ة  النازحون إلى الشمال السوري، نداء للجهات املعنية والفصائل والسلطة الفلسطينية ووكال



 

السوري،   الشمال  يعيشونها يف مخيمات  التي  مأساتهم  انقاذهم من  األونروا، طالبوا خالله 
 .وإيجاد حل جذري ونهائي ملعاناتهم، وتأمين سبل العيش الكريم لهم

 

توصف   باتت  واالقتصادية  املعيشية  أوضاعهم  أن  ىلع  الفلسطينيون  املهجرون  وشدد 
املعيشية،   متطلبات  غياب  بسبب  الدخل  بالكارثية،  وقلة  صفوفهم  يف  البطالة  وانتشار 

وانعدامه يف بعض األحيان، وشح املساعدات اإلغاثية. مما أرخى ذلك بظالله الثقيلة عليهم  
تجاهلهم   من  استغرابهم  مبدين  غامض،  ومستقبل  مجهول  مصير  مهب  يف  وجعلهم 

الالجئين  وتهميشهم من قبل املؤسسات والجهات الرسمية الفلسطينية والدولية املعنية ب
 الفلسطينيين السوريين وىلع رأسها وكالة "األونروا" بأوضاعهم اإلنسانية واملعيشية املزرية 

أما بريف دمشق اشتكى أهالي الحي الشرقي يف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  
  .2017من انقطاع شبكة الهاتف األرضي وخدمة االنترنت يف حيهم منذ عودتهم إليه عام 

 لقاطني الحي أن مؤسسة االتصاالت السورية وبعد أن قدموا العديد الشكاوى إليها من  ووفقًا  
أجل سرعة التدخل وإنهاء األزمة، أخبرتهم أن املشكلة تكمن بعدم وجود كابل يغذي الكبين  
الرئيسي وهم بصدد حل املشكلة، علمًا أن فرق الصيانة يف املؤسسة قامت بإصالح وإعادة  

تف األرضي واالنترنت يف مخيم خان الشيح بعد اتفاق املصالحة، كما أعادت  تأهيل شبكة الها
بوابة أغلبها اعتمدت ىلع املحسوبيات وحرمان    300بواقع   ADCL تشغيل بوابات االنترنت 

  .العديد من بواباتهم السابقة

  إلى ذلك يعاني أهالي مخيم خان الشيح من أوضاع معيشية توصف بالكارثية، جراء عدم وجود 
مورد مالي ثابت، وانتشار البطالة، وتدني مستوى دخل الفرد، فيما فاقم من معاناتهم وزاد  



 

الطين بلة عدم توفر الخدمات األساسية وتردي واقع البنى التحتية، وانهيار الليرة السورية أمام  
 .الدوالر، وشح املواد األساسية وغالء األسعار

اله دائرة  رئيس  وعد  تركيا  إلى  مع  باالنتقال  لقاء  خالل  يالونسو  بايرام  إسطنبول  يف  جرة 
القنصل الفلسطيني يف إسطنبول هناء أبو رمضان ورئيس الجالية حازم عنتر يف مقر دائرة  
الهجرة يف املدينة بحل جميع املشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون يف تركيا ومنحهم  

للشروط،   مستكمل  يكون  أن  بشرط  عامين،  ملدة  سياحية  الصحي  إقامات  التأمين  سيما  ال 
 ."ورسوم األمنيات وغيرها من األوراق الالزمة 

 

الشروط، ومن   الدائمة ألي فلسطيني يحقق  اإلقامة  أيضًا منح  أنه سيتم  إلى  يالونسو  وأشار 
سنوات متواصلة يف البالد سواء من خالل إقامة سياحية أو عقارية أو    8أهمها اإلقامة ملدة  

 .غيرها

رس الحدود التركي مجموعة طالبي اللجوء يف والية أدرنة شمال غربي  من جهة أخرى أنقذ ح
تركيا كانوا ىلع وشك التجمد، وذلك بعد أن اعادتهم القوات اليونانية بطريقة غير قانونية  

 .إلى األراضي التركية

ت ىلع  فبراير، أن القوات اليونانية اعتد  17ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الدفاع التركية يوم األربعاء  
 .طالبي اللجوء بالضرب وسرقت هواتفهم وأموالهم

منطقة   يف  الدرك  قيادة  إلى  اللجوء  طالبي  حولت  الحدود  حرس  قوات  أن  البيان  وأوضح 
 “ميريتش” التابعة لوالية أدرنة، بعد إنقاذهم. 


