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"أكثر من  150الجئة فلسطينية وطفل مختفين قسريا ً في سجون النظام السوري"

• توثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية
• جيش التحرير الفلسطيني يشارك في القتال بريف إدلب
• حرس الحدود التركي يوقف مهاجرين فلسطينيين حاولوا الوصول لليونان

العدد2378 :

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "محمد النعسان" من أبناء بلدة ببيال جنوب
دمشق تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،وتم االعالن عن وفاته بتاريخ .2013/12/21
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )593الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر من  150امرأة وطفل من الالجئين الفلسطينيين منذ
اندالع الحرب الدائرة في سورية ،وهم في حالة اختفاء قسري وليس هناك معلومات عن مصيرهم
أو أماكن تواجدهم.
وبحسب ما أكده فريق التوثيق في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق ( )107الجئات فلسطينيات
في سجون النظام السوري ،ووثّق  25معتقالً من األطفال الفلسطينيين ،وأكدت شهادات مفرج
عنهم وجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم ،فيما بلغت حصيلة المعتقلين
الفلسطينيين (.)1755
وتؤكد شهادات مفرج عنهم من سجون النظام ممارسة عناصر األمن السوري التعذيب بكافة
األشكال واألنواع ،وأشار فريق التوثيق أن عدداً من النساء واألطفال الفلسطينيين قضوا تحت

التعذيب ،مؤكداً أن أعداد المعتقلين ومن قضى في السجون أكبر مما تم توثيقه ،نظ اًر لتكتم األمن
السوري وخوف أهالي المعتقلين من إعطاء تفاصيل عن معتقليهم أو مصيرهم.

وتشير مجموعة العمل" أن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو
أمهات مع أو بدون أطفالهن ،يشار إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال
والخطف والموت واإلعاقة ،نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في
مارس – آذار  2011بين أطراف األزمة السورية.

في سياق آخر ،نشرت صفحات إعالمية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني صو اًر تظهر
عناصر من الجيش وهي تقصف مناطق قالت عنها في ريف إدلب شمال سورية ،إلى جانب
قوات النظام السوري.
وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء طارق الخضراء أكد في وقت سابق أن
"جيش التحرير الفلسطيني الذي يبلغ تعداده نحو ستة آالف مقاتل قاتل في أكثر من  15موقعاً
موزعة في أنحاء البالد.

هذا وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح ،وإرسالهم
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة
المسلحة.
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أعلن أنه وثق
تفاصيل ( )277ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في
سورية.
وفي تركيا ،أوقف حرس الحدود التركي أول أمس ،عدداً من الالجئين الفلسطينيين في منطقة
أدرنة حاولوا الوصول إلى النهر الحدودي إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.
وأعلنت وسائل إعالم تركية أن حرس الحدود أوقف ( )442الجئاً من دول عديدة حاولوا الوصول
إلى نهر إيفروس ،وتم إرسال الالجئين إلى دائرة الهجرة في أدرنة.
الجدير ذكره أن آالف المهاجرين غير الشرعيين يعبرون بشكل مستمر نهر ايفروس الحدوي
للوصول إلى اليونان ،كونه أحد أهم طرق التهريب بين تركيا واليونان ،على الرغم من خطورة
عبوره.

