
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2776العدد: 

31-05-2020 

 ومرارة الفقد في الغربة فلسطينيو سورية.. •

 الخفر اليوناني يعتدي على مهاجرين في عرض البحر •

 كاتب فلسطيني: توثيق أوضاع الالجئين الفلسطينيين غاية في األهمية •

 من أبناء مخيم الرمل في سجن صيدنايا" 3"الكشف عن قضاء 



 

 آخر التطورات:

رقيب منشق من أبناء حلب، وأحد المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري كشف "محمد جمال" 
التابع ألجهزة األمن السورية، عن قضاء ثالثة من أبناء مخيم الرمل الفلسطيني تحت التعذيب في 

 سجون النظام السوري. 

وذكر الشاهد المفرج عنه، تصفية "عبد الكريم بلحوس" في صيدنايا نهاية الشهر السادس لعام 
 من قبل السّجانين ألنه مريض، وهو عسكري منشق. 2014

 
في صيدنايا   2014وأكد مقتل الشاب "علي الصباغ" أبو النور منتصف الشهر الثامن من عام 

 بعد تكسير أضالعه، وهو عسكري منشق. 

أما ثالث ضحية بحسب المفرج عنه، فهو العسكري المنشق "مصطفى محمد البدوي" وقضى في 
 في صيدنايا بعد تكسير أضالعه، وهو قصير القامة ولديه وشم فتاة على كتفه.   08-2014- 06

كما ذكر جمال مشاهدته للشاب "عمار العبسي" من أبناء مخيم الرمل في سجن صيدنايا العسكري" 
قبل أن يقوم عناصر سجن درعا بأخذه للتعذيب، ولم يعرف مصيره    2012من عام    11في الشهر  
 .حتى اليوم

هذا ونشرت "اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقالت" شهادة منقولة عن المعتقل المفرج عنه محمد  
فارس جمال، يوثق فيها أسماء العديد من المعتقلين الذين شاهدهم أثناء فترة اعتقاله في سجن  

 صيدنايا، مشيرًا إلى أن عشرات منهم قضوا تحت التعذيب.



 

الالجئون الفلسطينيون من وجه آخر للمعاناة، عندما ال يستطيعون رؤية  من جانب آخر، يقاسي 
أحبائهم والمشاركة بمراسم دفن موتاهم، بسبب الحرب في سورية وانعكاسها السلبي على الفلسطينيين  

 والسوريين على حد سواء الذين تشتتوا في أصقاع األرض.

 
لسطينيين الذين بقوا في سورية، والمقدر عددهم  ألفًا من الف 280هذا وتقدر األونروا استمرار نزوح 

  190ألفًا، معظمهم من أبناء مخيم اليرموك ويمنع النظام عودتهم إليه، فيما اضطر قرابة  438
 ألف الجئ فلسطيني للهجرة خارج سورية، موزعين على دول العالم وخاصة في أوروبا.

مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى   40ل  في ملف الهجرة، اعترض خفر السواحل اليوناني قاربًا يق 
 جزيرة ليسبوس اليونانية بطريقة غير نظامية، وقام بتخريب المحرك في عرض البحر.

كما اعتدى عناصر الخفر على المهاجرين وضربهم بالعصي ما أدى إلى إصابات بين المهاجرين،  
ليهم، ما سبب حرقة بالعيون كما أكد المهاجرون أن عناصر خفر السواحل رشوا مسحوقًا أبيضًا ع

 والبعض واجه صعوبات في التنفس، قبل أن تسحبه فرق خفر السواحل التركي.

في سياق آخر، اعتبر الكاتب الفلسطيني السوري "نبيل السهلي" أن عملية التوثيق التجاهات تطور  
لشعب أوضاع الالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم غاية في األهمية بعد تشتت ا

 . 1948الفلسطيني إثر النكبة الكبرى في عام 

 



 

ولفت الكاتب في مقال له إلى ضرورة التطرق إلى الخارطة الديموغرافية القسرية التي رسمت بفعل  
تدمير المخيمات وعمليات التهجير القسري التي طالت عشرات اآلالف من سكان المخيمات  

ن في المدن والقرى السورية بسبب المالحقة واالعتقال  الفلسطينية ومن الالجئين الفلسطينيين القاطني
 اليومي على الحواجز، سواء في العاصمة السورية دمشق أو غيرها من المدن السورية األخرى. 

 
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء والمعتقلين بين الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في 

 رية لم يتم توثيقهم بشكل كلي. المدن والقرى والبلدات السو 

وشّدد على عملية توثيق غير مبتورة، وضرورة تضافر جهود منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون  
مع وكالة "األونروا" والصندوق القومي الفلسطيني ومكتب اإلحصاء الفلسطيني، وأهمية تفعيل دور  

 مؤسسة أسر شهداء وجرحى فلسطين في العاصمة السورية. 


