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"توثيق  13ضحية من أبناء مخيم الرمل ضمن قوائم ضحايا التعذيب في السجون السورية"

• شهود عيان :دخول سيارات كبيرة لسرقة الحديد من مخيم اليرموك
• العمل" و"اإلقامات" من أبرز العقبات التي تواجه فلسطينيي سورية في مصر
• اختتام فعاليات المخيم التعليمي الثالث "نتعلم بمرح لفلسطين"

آخر التطورات
قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق أسماء  13ضحية من أبناء
مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية ،وقد
نشرت أسماؤهم ضمن  8آالف ضحية ضمن قوائم التعذيب األخيرة ،وهم:
"خالد أحمد شريقي" المعتقل منذ  ،31-03-2012و"خالد النمر"  ،23-07-2012و"أحمد
جبارة"  ،04-08-2013و"أحمد محمد الشعار"  ،31-08-2012و"علي الصوص" -2012
 ،05-01و"فادي رزوق"  ،22-12-2013و"محمد حسن مصطفى" ،01-08-2011
و"محمد حسن زمهرير"  ،22-12-2011و"محمد سمير جمعة"  ،28-04-2013و"محمد
عالم قراقيش" ،04-06-2012
و"مصطفى محمد"  ،15-12-2011و"خميس عمر حريري"  ،21-12-2011و"محمد نزار"
.02-02-2014

فيما تتخوف مجموعة العمل من ارتفاع اعداد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري بين الفلسطينيين
في سورية حيث تدل المؤشرات إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من الرقم الذي تم
توثيقه بسبب تكتم النظام السوري على مصير المعتقلين الفلسطينيين لديه ،باإلضافة إلى امتناع
العديد من ذويي المعتقلين اإلعالن عن قضاء أبنائهم تحت التعذيب خشية التعرض للمضايقات
واالعتقال من قبل األجهزة األمنية التابعة للنظام.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )554الجئاً فلسطينياً قضوا تعذيباً في

السجون السورية ،و ( )1687معتقالً فلسطينياً ال يزال مصيرهم مجهوالً.

وفي شأن آخر ،نقل ناشطون عن شهود عيان أن سيارات كبيرة دخلت قبل  6أيام إلى مخيم
تبين أنه ستبدأ بسرقة "تعفيش" أبواب الحديد
اليرموك المنكوب ،وعند السؤال عن أسباب ذلك ّ
والشباببيك من المخيم.
وأكد ناشطون أن عمليات النهب في المخيم متواصلة ويديرها ضباط في الجيش السوري ورؤساء
أفرع أمنية في دمشق ،إضافة إلى المجموعات الموالية لها.
يأتي ذلك بعد عمليات نهب ممنهجة طالت منازل والمحالت في مخيم اليرموك ،وشملت أثاث
المصنعة من األلمنيوم
المنازل والقطع والكابالت الكهربائية واألنابيب البالستيكية والمواد
ّ
والنحاس ،حيث يتم تجميعها ونقلها لبيعها خارج المخيم على مرأى من حواجز النظام

والمجموعات الموالية لها.

يذكر أن العديد من وسائل اإلعالم وصفحات التواصل االجتماعي كانت قد نشرت تسجيالت
فيديو يظهر قيام النظام أثناء قيامهم "بتعفيش" منازل المخيم ،وبالرغم من ذلك فإن النظام لم يقوم
باتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية ممتلكات المدنيين والبنى التحتية في مخيم اليرموك.
في غضون ذلك ،يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع
قانونية غير واضحة ،حيث يرفض األمن المصري إعطاء الالجئين الفلسطينيين السوريين أي
إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار تلك اإلقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم
وفق العديد من األهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي "أن الموافقات األمنية لم تصل بعد" ،فيما
تزداد معاناتهم بعد ارتفاع األسعار الذي تشهده البالد.

يضاف إلى ذلك عدم توافر فرص العمل ،بحيث تكاد أن تكون شبه معدومة بسبب استمرار
تدهور الوضع االقتصادي وغالء األسعار وانتشار البطالة.
تشير االحصائيات إلى أن حوالي ( )6000الجئ فلسطيني قدموا إلى مصر منذ بداية الصراع
الدائر في سورية.
وفي لبنان ،وبمشاركة طالب فلسطينيي سورية في لبنان اختتم أمس األول فعاليات المخيم
التعليمي الثالث "نتعلم بمرح لفلسطين" الذي أقامه التجمع الدولي للمعلمين الفلسطينيين ،برعاية
وزير التعليم اللبناني األسبق" ،عبد الرحيم مراد" ما بين  29تموز (يوليو) المنصرم وحتى 11
آب  -أغسطس الجاري في دار الحنان لأليتام ببلدة المنارة في البقاع الغربي.
تخلل االحتفال عروض للطالب والطالبات المشاركات ،اشتمل على الدبكة الشعبية والمسرح
واألناشيد واألغاني الوطنية ،وجاء حفل الختام بعد جهود تنسيق وتشبيك بين عدة أطر نقابية
فلسطينية تتوزع في كل من لبنان وسورية وأوروبا منضوية في التجمع الدولي للمعلمين
الفلسطينيين العديد من كبار الشخصيات الداعمة للمخيم ،وأهالي الطالب وفعاليات نقابية مختلفة
وعدد من الجمعيات التي ساهمت في دعم وإنجاح المخيم.
الجدير بالتنويه أن حوالي ( )240طالب وطالبة فلسطيني من مختلف البلدان وكادر تعليمي من
المتطوعين من أوروبا ولبنان يمتلكون مستوى متميز من التعليم والخبرات العملية الواسعة في
التعامل مع االختالفات في التفكير والممارسة ،شاركوا في فعاليات المخيم التعليمي الثالث "نتعلم
بمرح لفلسطين".

