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"أهالي ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سورية يطالبون بتسليم جثامينهم"

• مجموعة العمل :توثيق  313فلسطينيا ً فقدوا منذ بدء األحداث في سورية
• طالبة فلسطينية تنال المرتبة األولى على مستوى محافظة حمص
• دولة اإلمارات تساهم بمبلغ  50مليون دوالر لألونروا

آخر التطورات
طالب ذوو ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين النظام السوري وأجهزته األمنية بتسليمهم
جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر األمن ومجموعاته الموالية.
وشدد ذوو الضحايا في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل على ضرورة دفن ضحاياهم بشكل
ّ
يحترم األموات ،والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجونه ،محملين

منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولية أبنائهم األحياء واألموات في سجون النظام
السوري.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم
النظام وأجهزته االمنية ،فلم يكتف بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه ،بل تعدى
ذلك إلى اخفائه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.

وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إال في حالة الخشية من السلب وسوء
المعاملة ،كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية
الدولية على اعتبار االعتداء على كرامة األحياء واألموات جريمة حرب ،مطالبين بتدويل القضية
ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير
المعتقلين الفلسطينيين في سجونه لتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطالق سراح
المعتقلين.

وكانت  21هيئة ومجموعة حقوقية وجهت 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.
وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين ،بأن العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في
المعتقل -تعتبر -محظوظة ،رغم أن كل ما يستطيعون تحصيله من النظام بطاقة هوية ،وذلك
بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام ،أما ابن العائلة الذي قضى في المعتقل ،فيكفي أن
نق أر عليها الفاتحة غيابياً ،وهذا ما حدث ومازال يحدث مع اآلالف من ذوي المعتقلين بحسب

وصف ذوو الضحايا.

مجموعة العمل بدورها أشارت 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 ال.

وأضافت المجموعة أنها وثقت ( )555ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في
سجون النظام السوري بينهم النساء وأطفال وكبار في السن ،ومن بينهم ( )77ضحية تم التعرف
عليها من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".
من جانب آخر ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،عن
توثيق ( )313الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )39الجئة
فلسطينية ،وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين

الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.
واتهم ناشطون ،المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال ،إما بداعي
أن المفقود مطلوب لألمن السوري ،أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية
إلطالق سراحه.
يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري ال يزال األمن يتكتم
على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم ،وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من
وجود الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

وأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن العدد أكبر من ذلك نظ اًر لتكتم األمن السوري
ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين ،إضافة إلى بعض الالجئين الفلسطينيين

الذين تم اختطافهم سابقاً على يد جبهة النصرة وداعش في مخيم اليرموك.
إلى ذلك ،حصلت الطالبة الفلسطينية ابنة مخيم العائدين في حمص "عال عالء الدين الشعبي"
على المرتبة األولى في الصف األول الثانوي بمدرسة المتوفقين على مستوى محافظة حمص.
وأبدى أبناء المخيم إعجابهم وتشجيعهم للطالبة ،مؤكدين على ضرورة مواصلة دعم التعليم من
قبل األونروا والمؤسسات التعليمية السورية وإكرام المتفوقين على مجهودهم.
وفي سياق غير بعيد ،قالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أنها تلقت مساهمة بمبلغ
 50مليون دوالر من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لدعم خدمات الوكالة في مجال التعليم،
الصحة ،اإلغاثة والخدمات االجتماعية لالجئين الفلسطينيين.
وكانت األونروا قد أعلنت في وقت سابق أن ( % )70من مدارس األونروا غير صالحة للعمل
بسبب أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر من  47ألف طفل فلسطيني يتلقى التعليم
في ( )104مدرسة تابعة لها تعمل جميعها وفق نظام الفترتين.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها "األونروا" وذلك بسبب تقليص الواليات المتحدة
لدعمها للوكالة األمر الذي انعكس سلباً على حياة الفلسطينيين في بلدان اللجوء.

