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"في يوم المرأة العالمي :استياء كبير لتجاهل قضية المعتقالت الفلسطينيات في السجون السورية"

 توثيق  37فلسطينية فقدن منذ بداية األحداث في سورية
 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "جهاد ادريس" للعام السادس
 وفاة طفلين في غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

آخر التطورات

أبدى ذوو المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري ،استياءهم من تجاهل المؤسسات
الدولية والفلسطينية ومنظمة التحرير ملف بناتهم المعتقالت وما يتعرضون له في المعتقالت
السورية ،وطالبوا عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل المنظمات الدولية والفلسطينية ومنظمة
التحرير ،العمل من أجل إطالق سراحهن والكشف عن مصيرهن ،والتدخل لوقف االنتهاكات التي
تُمارس بحق الالجئين الفلسطينيين في سجون المخابرات السورية ،واثارة هذه القضية على أعلى

المستويات الممكنة وفي المحافل الدولية.

ووفقا لشهادات مفرج عنهن من السجون السورية ،فإن "األمن السوري مارس عليهن كافة أشكال
التعذيب ،من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية ،واالغتصاب
المتكرر من ضباط وسجانين مختلفين".
وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال ( )111الجئات فلسطينيات ال يعلم عن
مصيرهم شيء ،مع تأكيدها أن عدد المعتقلين أكبر من الرقم المعلن عنه ،نتيجة لعدم توفر
إحصائيات رسمية ،باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين من اإلفصاح عن األمر ،كما
وثقت مجموعة العمل قضاء العشرات من الالجئات الفلسطينيات قضوا تحت التعذيب ،في جين
بلغت الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين ( )874ضحية

في سياق غير بعيد ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،
عن توثيق بيانات ( )77الجئة فلسطينية فقدن منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ()9
الجئات من أبناء مخيم اليرموك ،و( )11فقدن في حي التضامن.

من جانبهم اتهم ناشطون ،المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال،
إما بداعي أن المفقودة أو المفقود مطلوب لألمن السوري ،أو من أجل مساومة ذوي المخطوف
وطلب فدية مالية إلطالق سراحه.
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من( )711الجئا فلسطينيا مفقودا منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر
من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

من جانب آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "جهاد ادريس" منذ تاريخ -19
 0117-10دون معرفة مصيره ،وتمت مشاهدته بعد أشهر من اعتقاله في فرع المنطقة بدمشق،
وهو من أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص.

يشار إلى أن 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 ( )1770معتقال
فلسطينيا في سجون النظام السوري.
من جهة أخرى ،أعلن خفر السواحل اليوناني وفاة  7مهاجرين بينهم طفالن إثر غرق مركب كان
يقل  17مهاج ار قبالة سواحل جزيرة ساموس اليونانية ،موضحا أن الطفلين توفيا بعد وقت قليل
من انتشالهما من المياه ،وعثر على جثة الرجل على مسافة بعيدة من ذلك ،ولم يعلن عن جنسية
الضحايا.
وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة فقد لقي ()178
مهاج ار حتفهم في بحر إيجه لدى محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية.

