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"مخيم اليرموك يقدّم  8مرشحين لالنتخابات السويدية"

•
•
•
•

توثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في المعتقالت السورية
مؤسسات حقوقية تطالب تسليم جثامين ضحايا التعذيب في السجون السورية إلى ذويهم
فلسطيني سوري في لبنان يحقق المراكز األولى في بطولة كأس فلسطين للكاراتيه
الهيئة الخيرية توزع مساعداتها في مخيمي اليرموك والعائدين بحمص

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "بالل وليد فاعوري" تحت التعذيب في المعتقالت
السورية ،وكشف عن قضائه بعد تبليغ األمن السوري عائلته ،وهو من أبناء مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )555الجئاً فلسطينياً قضوا تعذيباً في

السجون السورية ،و ( )1690معتقالً فلسطينياً ال يزال مصيرهم مجهوالً.

آخر التطورات
رشح عدد من المهاجرين الفلسطينيين أنفسهم للمنافسة في االنتخابات البرلمانية والمحلية السويدية
ّ

العامة لعام  2018ومن بينهم  8مهاجرين من فلسطينيي سورية.

وهي المرة األولى التي يحصلون فيها على هذا الحق بعد أن كانوا محرومين من اإلدالء
بأصواتهم وترشحهم في سورية والدول العربية بحجة التوطين وحق العودة.

وترشح الفلسطينيون السوريون في عدة مناطق في السويد ،وهم:
ّ
"أميل صرصور" ورشح نفسه عن قائمة الحزب االشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان
السويدي ،وابنته "ديمة" مرشحة النتخابات عضوية المجلس البلدي لمدينة أوبساال وضمن قائمة
حزب العمال الديمقراطي االشتراكي.

والمهاجر "أسامة تميم" المرشح عن قائمة الحزب اليسار ،ومرشح لعضوية المجلس البلدي في
مدينة أومول ،و"جهاد حميد" ،مرشح الحزب االشتراكي الديموقراطي في بلدية سفيداال.
و"طارق جلبوط" ،و"نضال جبر" ،و "عال جبر" مرشحين عن قائمة الحزب االشتراكي الديمقراطي
لعضوية المجلس البلدي في مدينة أومول ،والمهندس األستاذ جمال شروف ابن مخيم اليرموك
ممثالً عن الحزب االشتراكي الديمقراطي عن مدينة كالسهام.
وسيخوضون االنتخابات السويدية القادمة ،بعد أن تمكنوا من التكيف واالندماج والتطور في
ميادين شتى وتحقيق النجاح الذي ينشدونه ،حيث وضعوا برامج انتخابية تضمنت حمل هموم
الالجئين وتقديم الخدمات لهم وللمواطنين وللبلد عموماً.
والمرشحون الفلسطينيون هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،وكانوا قد
وصلوا منذ سنوات إلى السويد بعد معاناة كبيرة خالل رحالت الهجرة.
فيما يواجه المرشحون العرب حمالت تستهدفهم وخاصة الفلسطينية منهم ،وذلك من قبل معادين
الندماج الالجئين في السويد ،كذلك من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وفي سياق آخر ،حقق الشاب الفلسطيني "جهاد خالد الخطيب" ( 16عاماً) المركز األولى في

بطولة كأس فلسطين للكاراتيه التي أقيمت  12آب  -أغسطس الجاري بصالة شباب صيدا
الرياضي جنوب لبنان.
الخطيب ابن مخيم اليرموك أهدى فوزه لعائلته التي ساندته ودعمته وإلى عموم أبناء الشعب
الفلسطيني ،كما وجه شكره لجميع من شجعه ولمدربيه.

ويعيش حوالي  31ألف الجئ فلسطينيي سوري في لبنان ويعانون من أزمات معيشية واقتصادية
مزرية ،نتيجة منعهم من العمل ،وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يؤمن
لهم الحياة الكريمة.
في غضون ذلك ،وجهت مجموعة من القوى السياسية والفعاليات الوطنية السورية المعارضة نداء
إلى المجتمع الدولي واإلنساني ،من أجل الضغط على النظام السوري لتسليم أهالي الضحايا الذي

قضوا تحت التعذيب في السجون وأقبية المخابرات جثامين ذويهم ،الذين أعلنت السلطات السورية
عن وفاتهم مؤخ اًر.
النداء الذي وقعت عليه  21هيئة ومنظمة حقوقية وفعالية سورية طالب النظام السوري والمجتمع
الدولي ممثالً باألمم المتحدة ،الكشف عن مصير جثامين الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب
والعمل على حفظ كرامة الضحايا وتلبية مطلب ذويهم في تسلم جثامينهم ودفنهم بشكل الئق،
معتبري ن أن رفض النظام تسليم جثامين الضحايا يدعم إص ارره على إخفاء الحقائق حول مقتلهم
تحت التعذيب النمطي الشائع ،لمنع أسر الضحايا والمراجع الطبية من فحص الجثامين وبيان
أسباب الوفاة ،واإلمعان في سياسة اإلفالت من العقاب التي يكرسها النظام السوري.
وكان النظام السوري أبلغ في اآلونة األخيرة آالف األسر السورية بوفاة أبنائهم المعتقلين في
سجونه ،وطالبتهم عبر دائرة النفوس بتسجيل الوفاة وإسقاط هويات المتوفين عمالً باألحكام
السورية ،وزعم النظام أن موت هؤالء كان نتيجة احتشاءات قلبية أو أمراض مفاجئة تسبب
بوفاتهم.
وأشارت المجموعة إلى أن النظام السوري قام مؤخ اًر بتزويد دوائر النفوس بقوائم من أسماء

"الوفيات" لديه داخل السجون فأصبح من المتاح لذوي المعتقلين معرفة مصير ابنائهم بتقديم
طلب بيان عائلي يظهر فيه اسم المعتقل إن كان مع الوفيات أم مع األحياء.
وكانت األجهزة األمنية السوية قد أبلغت ذوي أكثر من ( )40الجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم
العائدين بمدينة حماة وحمص وسط سورية والمخيمات الفلسطينية في دمشق ،بقضاء أبنائهم
تحت التعذيب في سجونه ،عن طريق الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،والتي تلقت
المعلومات من أفرع أمن النظام السوري.

لجان عمل أهلي
ضمن مشاريع الرعاية االجتماعية للهيئة الخيرية للشعب الفلسطيني ،وزع فريق الخيرية في مخيم
العائدين بحمص كسوة عيد األضحى على مجموعة من األطفال األيتام وذوي االحتياجات
الخاصة.

وفي مدينة قدسيا بريف دمشق وزعت الهيئة حصصاً من اللحوم على العوائل الفلسطينية النازحة

من مخيم اليرموك واألشد حاجة ،حيث تواجه حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية ظروفاً معيشية

قاسية.

وفي بلدات جنوب دمشق ،تواصل الهيئة توزيع مادة حليب األطفال الرضع للمسجلين في الخيرية
ضمن برنامج الرعاية الصحية للنازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا
ببيال بيت سحم.
ويعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات اقتصادية متعددة
أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها ،وانتشار البطالة والتشتت المتواصل
بين العائالت.

