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"مجموعة العمل 616" :فلسطينيا ً قضوا في السجون السورية" وجمعية حقوقية تنشر صور جديدة
لضحايا التعذيب"
• فلسطينيو سورية بلبنان يطالبون األونروا بإعادة النظر في تعاملها مع بنك "البحر المتوسط"
• استمرار صيانة شبكة المياه في مخيم اليرموك وأنباء عن قرب دخول ورش إزالة األنقاض
• توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت المنزلي في مخيم حندرات

آخر التطورات
كشفت فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقه ( )616ضحية من
الالجئين الفلسطينيين ع ّذبوا حتى الموت على يد عناصر المخابرات السورية إلى جانب آالف
السوريين.
وسّلم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب األوراق الثبوتية ألبنائهم ،وكشف النظام عن
قضاء أكثر من  50ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.
وأشار فريق الرصد إلى توثيقه ( )1780معتقالً فلسطينياً في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري
ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم ،من بينهم ( )109الجئات فلسطينيات ،إضافة إلى عشرات
األطفال دون سن .18

في السياق ،نشرت "الجمعية السورية للمعتقلين والمفقودين ومعتقلي الرأي" صو اًر قالت إنها جديدة

لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون أفرع النظام السوري.

وأوردت الجمعية الحقوقية سبع مجموعات من الصور قضى أصحابها في األفرع األمنية
السورية ،المنطقة بدمشق ( ،)227والفرع ( )215سرية المداهمة واالقتحام ،وأفرع المخابرات
الجوية ،والشرطة العسكرية ،وفرع الدوريات (.)216
ووضعت الجمعية الصور المنشورة على مواقعها:
www.safmcd.com, www.safmcd.net, www.safmcd.org
صفحة الفيس بوكwww.facebook.com/safmcd :

هرب في نيسان أبريل 2014/نحو  55ألف
وكان ضابط أمني سوري المعروف بـ "قيصر" قد ّ
صورة ألكثر من  11ألف ضحية بينها نساء وأطفال وكبار في السن قضوا تحت التعذيب في
سجون النظام السوري.
هذا ووثقت مجموعة العمل ( )77ضحية فلسطينية تم التعرف عليها من خالل تلك الصور
المسربة لضحايا التعذيب.
في لبنان ،طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون وكالة األونروا ،بأن تعيد النظر في تعاملها مع
بنك "البحر المتوسط" بسبب سوء تعامله مع المهجرين الفلسطينيين.
حيث اشتكى المهجرون الفلسطينيون من مماطلة البنك باسترجاع أرصدتهم التي ابتلعتها آلة
الصراف الخاصة بالبنك ،ومن عدم مباالة موظفيه بمشاكل الفلسطينيين السوريين البنكية ،ويشير
الفلسطينيون أنهم قدموا اعتراضات للبنك لكن دون جدوى ،ويقدم أعذا اًر غير واقعية.
ضم ناشطون فلسطينيون صوتهم للمهجرين بضرورة إيجاد حل سريع من قبل األونروا ،وذلك
كما ّ
لما سببه التعامل مع البنك من أضرار على العائالت التي تعيش على المساعدات المقدمة من
الوكالة.
وتصرف وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" لالجئين الفلسطينيين السوريين
المهجرين في لبنان بشكل شهري ،مبلغ 150ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية
الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ليرة لبنانية لكل شخص.
ومد
في شأن آخر ،أكدت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري استمرار أعمال الحفريات ّ
األنابيب لتأهيل خزان المياه الموجود في مشروع الوسيم في منطقة غرب مخيم اليرموك ،فيما

أوردت أنباء عن دخول ورش إزالة االنقاض مع بداية الشهر الثاني لتستكمل عملها.
وقال ناشطون فلسطينيون إن األعمال على األرض توضح حقيقة ،أن أعمال الحفريات تدل على
وجود مناقصة رست على متعهد وباشر منذ أسبوع ،وأكدوا أن المناقصة تمت لكل من الكهرباء
والمياه الصالحة للشرب.

وأضاف الناشطون أن عناصر جيش التحرير الفلسطيني سينتشرون في المخيم بدءاً بمقرهم في
مجمع "فايز حالوة" لحماية أعمال التعهد ،وأشاروا إلى أنه ستنظم احتفالية تعلن فتح المخيم
والمنطقة الجنوبية عند مسجد الوسيم ،وتبدأ بإعطاء األهالي مدة من الزمن لرمي الردم من
بيوتهم ،ليتم الحقاً إزالة الركام من الشوارع.

من جانبهم اتهم أهالي مخيم اليرموك النظام السوري بالمماطلة في عودتهم إلى منازلهم ،وأن
أعمال الحفر وصيانة شبكة المياه الجارية ليست إلعادة تأهيل المخيم بل لتغذية مناطق في
محيطه.
وكان مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية ،ما أدى
إلى تدمير  % 60من مبانيه وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
في شمال سورية ،بدأت لجان مختصة توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت المنزلي في مخيم
حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب بموجب ما تسمى البطاقة الذكية وجداول معدة مسبقاً.
وتم توزيع كمية  100لتر للعائلة الواحدة وفق السعر المحدد من قبل الحكومة  18ألف ليرة
سورية ،وهي الدفعة الثانية بعد توزيع الحصص لـ  50عائلة.
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات
التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون بالعودة
إليه.

