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’’ تحت التعذيب’’ الجئ فلسطيني يقضي في سجن صيدنايا العسكري’’

• مجموعة العمل تبحث مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ملف المعتقلين الفلسطينيين في سورية
• مهرجان خطابي في مخيم اليرموك بحضور مجموعات موالية للنظام
• مدرسة النقيب في مخيم السيدة زينب تنظم ورشة عمل حول "رزمة أدوات حقوق اإلنسان"

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد أنيس بدوان " أبو عمر تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري
التابع للنظام السوري بريف دمشق ،بعد اعتقال دام أكثر من  4سنوات ،وفق ما أعلنت عنه العائلة.

وتم اعتقال بدوان من قبل عناصر األمن السوري والمجموعات الموالية لها ،أثناء خروجه الستالم
مساعدات وكالة "األونروا" خالل حصار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين عام .2014
وهو من أبناء مخيم اليرموك وسكان الحجر األسود جنوب دمشق ،ويبلغ من العمر  56عاماً،

متزوجة ،وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام
ومتزوج ولديه  3أطفال وفتاة ّ
السوري وفق احصاءات مجموعة العمل إلى ( )559الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
آخر التطورات
التقى أول أمس ،وفد من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بعدد من أعضاء اللجنة الدولية
للصليب األحمر في مقر اللجنة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحث الوفد مع مسؤولة إعادة الروابط العائلية قسم البحث عن المفقودين "كريستين فارس" وأعضاء
اللجنة الدولية ،ملف المفقودين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري ،وتم خالل اللقاء
تسليط الضوء على عمل الصليب األحمر والخطوات المتخذة في التواصل مع السلطات السورية
للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سجونه.

زود وفد المجموعة أعضاء اللجنة بإحصائيات الضحايا والمعتقلين وضحايا التعذيب،
من جهته ّ
وتقارير نشرتها مجموعة العمل في هذا الشأن ،كما تم التطرق لمعاناة المهجرين الفلسطينيين في
شمال سورية وتايلند.

وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على التعاون المشترك بين المجموعة والصليب األحمر وتزويدهم
بأسماء العائالت الراغبة في معرفة مصير أحد أفراد عائلتها ،وتم التشديد على ضرورة السرية التامة
في التعاطي بهذا الملف وعدم تسريب أي معلومة قد تضر بالمعتقل وذويه.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أصدرت أكثر من ( )2200تقرير يومي
وثقت من خاللها معاناة الالجئ الفلسطيني السوري واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب
في سورية عام  2011وحتى اليوم ،وخاصة معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري
وضحاياه.
وفي سياق آخر ،أقيم أول أمس ،مهرجان خطابي في مخيم اليرموك في الذكرى  14لرحيل الرئيس
الفلسطيني "ياسر عرفات" ،بحضور قيادات عدد من الفصائل الفلسطينية والحزبية بدمشق ووجهاء
وشخصيات مدنية وأمنية ومجموعات عسكرية موالية للنظام السوري ،وحشد غفير من الجماهير
الفلسطينية

وقد حضر المهرجان "سمير الرفاعي" عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ،والسفير الفلسطيني
لدى دمشق "محمود الخالدي" ،ونائب االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
"طالل ناجي" ،وممثل عن جيش التحرير الفلسطيني ،و"سائد عبد العال" نائب رئيس حركة "فلسطين
حرة" ،كما شارك بالمهرجان عضو قيادة فرع اليرموك في حزب البعث "أحمد جمعة" ووجهاء
ومخاتير المخيمات الفلسطينية في سورية وعدد من الشخصيات االعتبارية السورية والفلسطينية.

وألقيت كلمات عديدة في المناسبة أكدت على العمل الجاري لتجاوز محنة مخيم اليرموك وضرورة
لملة جراح الشعب الفلسطيني وسكان مخيم اليرموك بعد محنته األخيرة ،والسير باتجاه إعادة الناس
وعودة الحياة له كما كان من قبل ،وعلى طريق العودة الى فلسطين.
فيما شوهد عشرات المسلحين التابعين للجبهة الشعبية-القيادة العامة وحركة "فلسطين حرة" وحركة
فتح "االنتفاضة" وتنظيم "الصاعقة" وغيرها من المجموعات الموالية للنظام السوري.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية
عسكرية شنها يوم  21نيسان /ابريل  2018دامت ثالثة وثالثين يوماً استخدمت فيها جميع صنوف
األسلحة ،أدت إلى قضاء العشرات من المدنيين ودمار حوالي  %80من مباني وممتلكات اليرموك.

يشار إلى أن األمن السوري يواصل منع أهالي اليرموك بالدخول إليه إال بموجب موافقة أمنية ،يتم
الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثالثين ،حيث يطلب هؤالء
العناصر من األهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.

وفي ريف دمشق ،نظمت مدرسة النقيب العربية في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين ،ورشة
عمل حول "رزمة أدوات حقوق اإلنسان" بحضور الكادر التدريسي في المدرسة.
وأشرف على الورشة األستاذ "أسامة طربوش" وبمشاركة المعلمتين "شمعة محمود" و"إيمان صالح"،
وتضمنت الورشة المضمون العام لرزمة أدوات حقوق اإلنسان وأهميتها ،ومما تتألف من كفايات
المتعلم واالتجاهات التي يحتاجها األطفال لتطوير واستدامة ثقافة حقوق اإلنسان.

تم مناقشة أهم المحاور التي تطبق في الغرفة الصفية والمشاركة القائمة على المدرسة ،وذلك
كما ّ
لمساعدة المعلمين على خلق بيئة مواتية الحترام حقوق االنسان ،والبرلمان المدرسي والمقترحات
لتقويم أثر الرزمة والتعلم الجامع والتنوع االجتماعي والحماية.
ويعاني سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق الذي يسيطر عليه الجيش السوري واللجان الشعبية
الموالية له ،من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية ،مع ضعف
اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة ،مما دفع البعض للسفر خارجاً أو العمل ضمن اللجان

الشعبية الموالية للجيش السوري.

