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"قضاء فلسطيني تحت التعذيب يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في السجون السورية إلى  480الجئا"

• وفود فلسطينية تزور مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك المنكوب.
• أهالي مخيم الرمل يشكون تراكم النفايات وانتشار القوارض على الشاطئ.
• بالتزامن مع إشاعة عفو عام ،تحذير من عمليات نصب تستهدف أهالي المعتقلين في سورية.

ضحايا
وثقت مجموعة العمل ،قضاء الالجئ الفلسطيني "يحيى محمد صوان" تحت التعذيب في سجون
النظام السوري بعد اعتقاله قرابة سنتين ،إذ تم اعتقاله يوم  2012\4\1وأعلن عن وفاته في شهر
تشرين  2عام  ،2014وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في مدينة الالذقية.

آخر التطورات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حصيلة ضحايا
التعذيب من الالجئين الفلسطينيين قد ارتفعت إلى ( )480حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين
ومعتقالت فلسطينيين في سجون النظام السوري ،بينهم أطفال وكبار في السن.
وتشير المجموعة إلى أن العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم
النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه ،وإضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من
اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.
من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري باإلفراج
واإلفصاح عن أكثر من ( )1679من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوالً،

مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».

هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير "االختفاء القسري  "1و"االختفاء
القسري  ،"2و"مجزرة الصور" تناولت خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة
التعذيب واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة.

وفي سياق آخر ،زار أهالي مخيم اليرموك المنكوب وشخصيات وقيادات فلسطينية مقبرة الشهداء
في المخيم ،في أول أيام عيد الفطر كعرف اعتاد عليه أهالي اليرموك منذ سنوات.
وقام وفد من قيادات الفصائل ووجهاء ومؤسسات فلسطينية بوضع أكاليل الزهور على نصب
الفدائي المجهول في مقبرة الشهداء القديمة ،بعد تجمعهم في مجمع الخالصة في شارع  15غرب
مخيم اليرموك.
ومن بين الوفود المشاركة األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،أحمد جبريل" و"خالد
عبد المجيد" أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية ،ووفد من حزب الشعب الفلسطيني ،وفتح
االنتفاضة والجهاد.

وأكدت قيادات الفصائل الفلسطينية على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إعادة دورة الحياة
لمخيم اليرموك من خالل تنظيف الشوارع ورفع االنقاض وعودة األهالي على طريق إعادة
اإلعمار.
وطالبوا األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه الفلسطينيين في سوريا
في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وفي مقدمتها مخيم اليرموك.
ُيشار أن مقبرتي مخيم اليرموك تعرضتا للخراب والدمار نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات
النظام السوري وسقوط البراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية عليهما.
في غضون ذلك ،يشكو سكان مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية غرب سورية من
تراكم النفايات وانتشار الحشرات الضارة والقوارض والروائح الكريهة على شاطئ البحر القريب من
المخيم.

وقال أحد أبناء المخيم أن اإلهمال وسوء الخدمات يتسبب بتراكم النفايات وتجمع الحش ارت
والقوارض ،مما قد يهدد الصحة العامة ،ويسبب أضرار بيئية وأخطار صحية على القاطنين في
تلك المنطقة.
وأشار أحد القاطنين في المخيم أنه يتم إزالة النفايات لكن مع تصاعد درجات الح اررة يجب أن
يزداد العمل على إزالة النفايات ،إضافة إلى أنه ال يتم تنظيف المنطقة ،وأضاف أنه ال يتم فتح
أبواب المنازل خوفا من القوارض ،وال يفتح نافذة بسبب الروائح الكريهة التي تسببها النفايات
المتراكمة.
وبدورهم ناشد أهالي المخيم جميع الجهات المعنية والمسؤولين في وكالة األونروا بالالذقية
ومختار المنطقة ،بالعمل على إيجاد حل لمشكلتهم ،من خالل البدء بتنفيذ عملية رش مبيدات
مضادة للحشرات ،ووضع آلية للقضاء على القوارض التي باتت تشكل هاجساً بالنسبة لهم ،ونقل
مكان تجمع النفايات من جانب المنازل وشاطئ البحر.

يشار إلى أن معاناة أهالي مخيم الرمل تتركز على الجانب االقتصادي وذلك بسبب فقدان جزء
كبير منهم لعمله بسبب الحرب في سورية ،حيث باتت معظم العائالت تعتمد على المساعدات
اإلغاثية التي تقدمها وكالة "األونروا" بشكل رئيسي في معيشتهم.

وفي سياق آخر ،وبالتزامن مع انتشار إشاعة إصدار عفو عام من قبل رئيس النظام السوري،
حذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري من تعرضهم
لعمليات نصب وابتزاز ،يقوم بها الوسطاء وبعض المحامين الذين ّيدعون معرفة مكان ومصير
المعتقل في األفرع األمنية السورية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف الناشطون أن إشاعة العفو العام ماهي إال فقاعة إعالمية لنظام األسد ليبث رسائل
للداخل والخارج ويتالعب بعواطف العائالت التي فقدت أبناءها ويبتز منهم األموال للكشف عن
مصير مفقوديهم أو لتحريك ملفاتهم حتى يشملها العفو.
تم ،سيشمل فقط تجار المخدرات والمجرمين
واعتبر أحد الناشطين أن مثل هذا العفو إن ّ
واللصوص وأصحاب التهم الجنائية من أتباعه وأعوانه ومناصريه ،باإلضافة إلى عدد من الشباب
الذين اعتقلوا لتخلفهم عن الخدمة اإللزامية حيث سيقوم بالزج بهم في الجبهات األمامية.
وأكد الناشطون أن عدداً ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم حسابات على مواقع التواصل

االجتماعي ،ويمارسون عمليات ابتزاز ألهالي المعتقلين من أجل المال ودون وجود معلومات
لديهم.
وبحسب الناشطين" ،أن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وخوفهم على
أبنائهم المغيبين منذ سنوات ،بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم

وإخراجهم فيما بعد ،وتبدأ المبالغ المطلوبة من ( )2000دوالر أمريكي ،وقد تصل إلى
( )20000دوالر بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".

وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون عبر موقع "صوت المعتقلين" اإللكتروني ،أهالي المعتقلين
الحذر عند كتا بة أي معلومة تخص المعتقل في شبكات التواصل االجتماعي ،ويفضل عدم كتابة
أي معلومات تزيد عن االسم والمواليد وتاريخ االعتقال.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها " ما بين السجن والقبر" النظام السوري وأعوانه
بخطف واعتقال عشرات اآلالف من المدنيين ،وترّبح الدولة جراء انتشار عمليات االختفاء
القسري ،وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير
أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
يشار أن مجموعة العمل وثقت ( )1679معتقالً فلسطينياً في السجون السورية ال يزال مصيرهم

مجهوالً ،و ( )480الجئاً قضوا تحت التعذيب.

