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"اعتقال عدد من الفلسطينيين السوريين في إسنيورت التركية"
 مجموعة العمل 3170 :من الضحايا الفلسطينيين السوريين هم من المدنيين و  817من
العسكريين
 6 سنوات على اعتقال الناشط الفلسطيني "بشار المصلح" في السجون السورية
 توزيع بعض المساعدات في مخيم دير بلوط والمحمدية

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل أن الشرطة التركية اعتقلت عددا من الالجئين الفلسطينيين السوريين
في منطقة إسنيورت يوم االثنين  22تموز الجاري ،وذلك ضمن حملتها ضد الالجئين المقيمين
بمدينة اسطنبول التركية بطريقة غير نظامية.

وأضاف مراسلنا أنه ُعرف من بين المعتقلين كل من الالجئ الفلسطيني السوري مهدي شقير
وأيهم عبد الحفيظ الذين تعتقلهما الشرطة التركية في أمنيات الكراج في إسنيورت بانتظار ترحيلهم
إلى إدلب على الرغم من إظهارهم بطاقة األونروا التي تثبت أنهم فلسطينيين.
هذا ويواجه مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية خطر الترحيل إما
إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى ،بعد تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان
صويلو" األخيرة حول ملف الهجرة والالجئين القادمين من سورية.
فيما يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا عموما قرابة  01آالف موزعين في عدة
واليات ومدن تركية ،وفي مدينة اسطنبول وضواحيها يتجاوز عددهم  011عائلة ،وحصل
غالبيتهم على أوراق اإلقامة "الكيميك".

من جهة أخرى بينت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي
 0011من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الصراع الدائر في سورية عام  2100هم
من المدنيين (أطفال – نساء – مسنين) حيث قضوا نتيجة القصف ،واالشتباكات المتبادلة بين
الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة ،وتحت التعذيب في سجون ومعتقالت
النظام السوري ،والغرق على طريق الهجرة ،واإلعدامات الميدانية ،والحصار ونقص الرعاية
الطبية.

فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن  701من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل
الفلسطينية الموالية للنظام والمعارضة السورية.
يذكر أن مشاركة الالجئين الفلسطينيين القتال إلى جانب أحد األطراف ،قد كان إجباريا كما في
ضحايا التجنيد اإللزامي للفلسطينيين في جيش التحرير الفلسطيني ،فقد قضى ( )202ضحية من
مجندي جيش التحرير الفلسطيني ،الذين أُجبِروا على القتال إلى جانب قوات النظام السوري ،أو
اختياريا في بعض الحاالت ،كالقتال في صفوف الميليشيات الفلسطينية المحسوبة على النظام
السوري ،كالجبهة الشعبية – القيادة العامة ،ولواء القدس الفلسطيني وحركة فلسطين حرة،
باإلضافة إلى عشرات الضحايا الذين سقطوا أثناء القتال إلى جانب مجموعات المعارضة السورية
المسلحة.

إلى ذلك يواصل األمن السوري اعتقال الناشط اإلغاثي واإلعالمي الفلسطيني "بشار تيسير
مصلح" منذ  2سنوات ،وتم اعتقاله مع ابن عمه "علي عبد الكريم المصلح" بتاريخ -10-00
 ،2100وهو وحيد ألهله ،وهو طالب في كلية الحقوق ،ومن أبناء مخيم خان الشيح لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق.

هذا وتتلقى مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على
مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )0101معتقال
فلسطينيا في سجون األجهزة األمنية السورية.
وزع فريق ملهم التطوعي ألف سلة من المنظفات على المهجرين في مخيمي
في سياق مختلف ّ
دير بلوط والمحمدية في مدينة عفرين شمال سورية ،يأتي ذلك وسط معاناة كبيرة يعيشها

المهجرون الفلسطينيون في مخيمات النزوح التي تفتقد للعديد من الخدمات األساسية ،وضعف
في المساعدات المقدمة وانعدام للموارد المالية .

