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 مناشدة لإلفراج عن الجئين فلسطينيين سوريين معتقلين في تركيا •

 اإلعالن عن إنهاء المرحلة األولى من دراسة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك  •

 2012الفلسطيني "ماهر العايش" منذ عام  قسرياً الجامعياألمن السوري يخفي  •

 2545: العدد
23-10-2019 

 "هم من المدنيين 2018من الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل  %60تقرير حقوقي :"



 

 آخر التطورات 

الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي يوم   2018كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 
أن   أكتوبر الجاري تحت عنوان "فلسطينيو سورية نكبات ال تنتهي"، /تشرين األول 1

اإلحصائيات الموثقة لديها بينت أن أعداد الضحايا المدنيين ارتفعت بشكل واضح خالل عام  
مدنيًا   168بمعدل  أي % 60.87، حيث بلغت نسبتهم من المجموع العام حوالي الـ 2018
ين، مما يشير إلى ازدياد مستوى استهداف المدنيين  عسكري  108أي ما يعادل  %39.13مقابل 

 الفلسطينيين في المعارك التي ما زالت تشهدها سورية. 

 
أن هناك انخفاضًا واضحا في  2016/2017وأشار التقرير إلى أنه لوحظ بالمقارنة بين عامي 

 سورية. العدد العام للضحايا نتيجة االستقرار والهدوء النسبي الذي شهدته بعض المناطق في 

أما في تركيا أطلق ناشطون فلسطينيون مناشدة لإلفراج عن الالجئين الفلسطينيين السوريين  
المعتقلين لدى السلطات 1967، و"عماد أبو زيد" مواليد 1995"عماد أحمد السعدني" مواليد 

 يومًا. 15التركية منذ أكثر من 

اعتقل كل من الفلسطينيين السوريين   من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن األمن التركي
يومًا من منطقة بصمنه   15"عماد أحمد السعدني" و"عماد أبو زيد"، من أبناء مخيم اليرموك منذ 

في والية أزمير، بسبب دخولهما إلى األراضي التركية بطريقة غير نظامية وعدم امتالكهما  
ي اقتادهما إلى سجن األجانب  لبطاقة الحماية المؤقتة الكمليك، مضيفًا أن األمن الترك

 "اليابانجي"، وذلك لترحيلهما إلى الشمال السوري. 



 

كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة   بدورهم طالب عدد من الناشطين وعائالت المعتقلين
الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من الترحيل، مع اإلشارة  

  مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا بشكل عام وفي اسطنبول بشكل خاص إلى أن 
 يواجهون خطر الترحيل إما إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى. 

 
الدكتور يسار   المدير العام للشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية في غضون ذلك أعلن

ر الحالي أن الشركة استطاعت أن تنهي دراسة المرحلة األولى من  أكتوب 21عابدين يوم االثنين 
لمناطق القابون ومخيم اليرموك وتطرح إمكانية البدء بدراسة المخطط   المخطط التنظيمي 

 التنظيمي لمنطقة الحجر األسود لتتكامل مع مخيم اليرموك.

نية والسلطات السورية  إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المع
ومنظمة التحرير الفلسطينية باإلسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي  
اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية  

  المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.

جهزة األمنية السورية اعتقال الطالب الجامعي الفلسطيني "ماهر عبد  من جهة أخرى تواصل األ 
من   10/6/2012( عامًا، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم 30الحميد العايش" )

 قاعه االمتحانات في كليه العلوم بدمشق.

ل عنه من أحد وهو طالب في قسم الرياضيات في جامعة دمشق سنة ثالثة، وكان آخر خبر وص
، وهو من مواليد تل حميس في 2014( في رمضان )المزةالمفرج عنهم من المخابرات الجوية 

 القامشلي شمال شرق سورية.



 

هذا وتتلقى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من الرسائل والمعلومات عن   
صعوبات التوثيق في ظل استمرار المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من 

النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت مجموعة العمل 
 ( نساء.108( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1768حتى اليوم )

 


