2020-02-09
العدد2664 :

"مطالبات بتسليم جثامين ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سورية"

• الصليب األحمر يبحث سبل مساعدة الالجئين الفلسطينيين في سورية
• خبز رديء ومعاملة سيئة في مخبز مخيم العائدين بحماة
آخر التطورات

• هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة توزع مساعداتها في إدلب وريفها

آخر التطورات
طالبت عائالت ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين النظام السوري وأجهزته األمنية بتسليمهم
جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر األمن ومجموعاته الموالية في سجونه.
وقال ذوو الضحايا في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل "يجب العمل على ضرورة دفن ضحاياهم
بشكل يحترم األموات ،والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون
األفرع واألجهزة األمنية السورية"
وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين ،بأن "العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في
المعتقل تعتبر محظوظة ،وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام ،وال يسعنا إال أن
نق أر عليه الفاتحة غيابياً ،وهذا ما حدث ومازال يحدث مع اآلالف من ذوي المعتقلين بحسب وصف

ذوو الضحايا"

وحملوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم األحياء المختفين
قسرياً ومن قضى منهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
فيما قال حقوقيون وناشطون فلسطينيون أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إال في حالة
الخشية من السلب وسوء المعاملة ،كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الهاي ونظام روما
المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار االعتداء على كرامة األحياء واألموات جريمة حرب.

من جانبها قالت مجموعة العمل أنها وثقت ( )616ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت
التعذيب في سجون النظام السوري بينهم النساء وأطفال وكبار في السن ،ومن بينهم ( )77ضحية
تم التعرف عليها من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور"قيصر".
في سياق مختلف ،بحث رئيس بعثة الصليب االحمر الدولي في دمشق "فيليب ألكسندر سبوري"
مع السفير "أنور عبد الهادي" مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبل
واإلمكانات المختلفة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في سورية.
جاء ذلك خالل لقاء جمع الطرفين في مقر الصليب األحمر بدمشق ،حيث وضع عبد الهادي
رئيس البعثة ،بصورة أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية.
وشدد عبد الهادي على ضرورة التنسيق بين كل األطراف لوضع الخطط الالزمة لتقديم الرعاية
لالجئين الفلسطينيين ،وإمكانية التعاون بين األونروا والصليب األحمر الدولي إلعادة تفعيل
المعونات الغذائية.

كما قدم عبد الهادي لسبوري شرحاً عن وضع المستشفيات الفلسطينية في سوريا التابعة للهالل

االحمر الفلسطيني "مشفى يافا _ بيسان" ووضعه بصورة ما تحتاج له من " أدوية وأجهزة " والدور
الذي تقوم به هذه المشافي لخدمة الالجئين الفلسطينيين.

بدوره وعد سبوري بدراسة إمكانية تقديم المساعدة والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية بما يخص
الالجئين الفلسطينين بسورية ،والتنسيق مع الهالل األحمر السوري على المستوى الغذائي والطبي.

في مدينة حماة ،اشتكى أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين من رداءة الخبز ،وقال أحد أبناء
المخيم إن الخبز سيء وحجم الرغيف صغير إضافة لنقص وزن الربطة.
كما اشتكى األهالي من المعاملة السيئة لعامل المخبز الذي يعمل على وزن مادة الخبز ،وبيعه
الخبز ألصحاب السيارات المارة من الحي ،علماً أن مخصصات الحي ال تكاد تكفيهم.

وطالب سكان المخيم في مدينة حماة بتحسين وضع الخبز وتعديل وزن الربطة ،والعمل على إنهاء
التجاوزات من قبل عامل المخبز ،وزيادة مخصصات الطحين للمخيم.
كما يعاني سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة ،من أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية
جراء الحرب الدائرة في سورية ،حيث خسر معظم الالجئين عملهم وأصبحوا يعتمدون على
المساعدات المقدمة.

لجان عمل أهلي
وزعت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية مساعداتها من اللحوم على المهجرين في إدلب
وريفها بتبرع من الجمعية اإلسالمية في فلسطين ،كما قدم فريق الهيئة وجبات غذائية على سيارات
المهجرين قس اًر في محاولة منهم للتخفيف عن معاناتهم.

وقالت الهيئة إنها قدمت خالل شهر  2020/1مئات الفرشات واألغطية الشتوية والخيم وأكثر من
 3500وجبة غذائية ولحوم ،وأكثر من ألفين سلة غذائية.
ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في

القسوة في ظل شح المساعدات اإلغاثية ،وتجاهل وإهمال الجهات المعنية والدولية ألوضاعهم

المزرية.

