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"قضاء فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية يرفع حصيلة ضحاياه إلى  520الجئا"

• الهيئة العامة لالجئين بدمشق تتيح لذوي المعتقلين الفلسطينيين االستفسار عن مصير أبنائهم
• وفد من منظمة التحرير يزور دمشق لبحث العالقات بين الطرفين
• فرنسا والسويد تتخذان قرارات إيجابية تجاه المهاجرين ومؤسسة حقوقية تدعو لالقتداء بهما

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "عامر خالد شهابي" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري ،حيث
اعتقلته األجهزة األمنية السورية منذ حوالي  3سنوات ،وسلمت هويته وشهادة الوفاة لذويه ،وهو
من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من
الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى ( )520ضحية.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق ،في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على
مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

آخر التطورات
كشفت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين العرب في سورية تتيح عبر دائرتها الفرعية الكائنة بمنطقة عين كرش وسط دمشق
لذوي المعتقلين الفلسطينيين االستفسار عن مصير أبنائهم.
وأشار المصدر إلى أنه يتوجب على العائلة التي تريد الكشف عن مصير نجلها التوجه إلى
منطقة عين كرش في دمشق واستخراج قيد نفوس لمعرفة أن كان ولدها على ال يزال على قيد
الحياة في إحدى الفروع األمنية السورية أم قضى تحت التعذيب ،منوهة إلى أن الموظف يمتنع
عن ذكر مكان وجود المعتقل في حال كان على قيد الحياة ،وكذلك يمتنع عن ذكر األسباب التي
أدت إلى وفاة الشخص داخل السجون والمعتقالت السورية.

وكان النظام السوري أبلغ قبل عدة أيام عائالت حوالي  34فلسطينياً من أبناء مخيمي العائدين
حمص وحماة بقضاء أبنائهم تحت التعذيب في سجونه ،عن طريق الهيئة العامة لالجئين

الفلسطينيين العرب ،والتي تلقت المعلومات من أفرع أمن النظام السوري.
من جانبه كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن وفداً من
المنظمة توجه يوم أمس االثنين إلى العاصمة السورية دمشق لبحث العالقات بين الطرفين

وأوضاع المخيمات الفلسطينية.
وقال أبو يوسف" :إن الوفد سيكون برئاسة عزام األحمد ،وسيبحث مع الجانب السوري مستجدات
الوضع السياسي في المنطقة وصفقة القرن ووضع المخيمات الفلسطينية.

في سياق مختلف اتخذت كل من فرنسا والسويد خطوات إيجابية تجاه ملف الالجئين غير
الشرعيين القادمين إلى بلدهما ،حيث أصدرت المحكمة الفرنسية العليا يوم الجمعة  6تموز -
يوليو  2018ق ار اًر قضى بإلغاء ما كان يسمى بـ "جريمة التضامن" مع المهاجرين غير الشرعيين،
والتي بموجبها كان يتم تجريم من يقوم بتقديم يد العون للمهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا،
ومعاقبته بالسجن لمدة تصل لخمسة سنوات وبغرامة قدرها  30ألف يورو لكل شخص يساعد
أجنبياً على ال تنقل أو اإلقامة غير القانونية (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في فرنسا أو
تيسير أو محاولة تيسير دخوله إلى فرنسا.

في حين اتخذت دائرة الهجرة السويدية مؤخ اًر بعض الخطوات اإليجابية فيما يخص المدة التي
تحتاجها للبت في طلبات اللجوء والهجرة ،حيث أصدرت ق ار اًر يقضي بتقليص مدة االنتظار للبت

المقدمة إليها ،وإعطاء الحق لصاحب الطلب في أن يطالب
في طلبات اللجوء ولم الشمل والهجرة ّ

دائرة الهجرة بإصدار قرار بخصوص طلبه بعد مرور ستة شهور على تقديم الطلب ،وعلى دائرة
الهجرة في هذه الحالة حسم قضيته خالل أربعة أسابيع كحد أقصى.
بدوره أشاد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان بالق اررات التي أصدرتها فرنسا والسويد تجاه
الالجئين غير النظاميين معتب اًر ذلك "خطوات إيجابية لتحسين التعامل مع الالجئين منذ أزمة
الهجرة المعلنة في أوروبا قبل ثالث سنوات".

ودعا األورومتوسطي دول االتحاد األوروبي كاف ًة للعمل على اتخاذ خطوات إيجابية في التعامل

مع المهاجرين والالجئين في أوروبا بما يتوافق ومعايير حقوق اإلنسان وتقديم األولوية اإلنسانية
على أية أولية أخرى.

