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"ولدت ولم ترها..مهجرة فلسطينية تناشد رؤية طفلتها في تركيا"

• توثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية
• إدارة سجن عدرا المركزي توقف زيارات األهالي للسجن
آخر التطورات

• إنقاذ  34مهاجرا ً قبالة سواحل إزمير

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "محمد زريق" تحت التعذيب في سجون النظام
السوري بعد اعتقال ألكثر من عام ونصف.
وهو من أهالي مدينة مصياف بريف حماة ،وتعرض لالعتقال ثالث مرات من قبل النظام السوري
نتيجة مشاركته بالمظاهرات السلمية في أحياء دمشق وريفها.

هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري بلغت ()617
الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
ناشدت المهجرة الفلسطينية "هنادي سهيل عيسى" شمال سورية السلطات التركية والمنظمات
اإلنسانية ،السماح لها بالعبور إلى تركيا لرؤية طفلتها التي دخلت البالد للعالج منذ والدتها.
وقالت األم الفلسطينية المهجرة شمال سورية ،عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل" ،إنها رزقت
بالطفلة "سويم" منذ  5أشهر وكانت بحاجة إلى إجراء عملية مستعجلة" ،فأسعفت إلى مشفى في
تركيا بدون والدتها التي كانت بوضع صحي سيء.

وأضافت األم أنها طالبت إدارة المعبر التركي شمال سورية الدخول إلى تركيا لرؤية طفلتها ،لكن
لم يسمح لها ورفض طلبها ،وتردف قائلة "نحن اآلن نطرق كل األبواب للمساعدة بالدخول إلى
تركيا ،لزيارة الطفلة واالطمئنان على صحتها وقلنا لهم لو تدخل فقط األم وتم الرفض"
"نحن نناشد أي جهة إنسانية أن تساعدنا في هذا المجال ،دخول األم لزيارة طفلتها الوحيدة التي
ماتزال في المشفى في تركيا"
وكانت الالجئة الفلسطينية "هنادي سهيل عيسى" وزوجها "سليمان فيصل بهار" من المواطنين
السوريين ،قد هجروا من حمص ثم من الريف الغربي لمدينة حلب حتى وصولهم إلى عفرين شمال
سورية.

في موضوع مختلف ،قال ناشطون في قضايا المعتقلين في سجون النظام السوري ،إن إدارة سجن
عد ار المركزي أوقفت زيارات األهالي للسجن حتى إشعار آخر ،وذلك بالتزامن مع قرار تعطيل
طالب المدارس والجامعات كإجراء احترازي ،منعاً لتفشي فيروس الكورونا الذي أعلنه مجلس الوزراء

في سورية.

محصنين صحياً ،ألنهم يعانون من سوء
أن المعتقلين في خطر حقيقي وغير
وأشار الناشطون ّ
ّ
التغذية والتعذيب بانتظام ،كما أنه ال يوجد أي وصول لألطباء والمنظمات الصحية الدولية لمراكز
االعتقال.

هذا ويضم سجن عد ار عشرات المعتقلين الفلسطينيين من الجنائيين ومن يتهمهم النظام بقضايا
"اإلرهاب" ،ويواجهون ظروفاً سيئة وسط إهمال واستغالل للمعتقلين.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت ( )1788معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم

( )110نساء.

في ملف الهجرة ،أنقذت فرق خفر السواحل التركية  34مهاج اًر بعد أن منعتهم فرق خفر السواحل
اليوناني من الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية بطريقة غير نظامية.

وقالت مصادر إعالمية تركية إن خفر السواحل التركي توصل إلى معلومات مفادها أن مجموعة
من المهاجرين حوصرت في المياه قبالة منطقة ديكيلي ،ثم عملت الفرق إلنقاذ المهاجرين الذين
حظرتهم فرق خفر السواحل اليونانية ،في محاولة لعبور الحدود إلى اليونان بقارب مطاطي.

يأتي ذلك في ظل استمرار عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة
الوصول لدول اللجوء األوروبية ،وتشير احصائيات مجموعة العمل أن تعداد الالجئين الفلسطينيين
السوريين في اليونان يتجاوز الـ  4آالف الجئ ويتوزعون في الجزر وعلى البر اليوناني.

