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عذِبوا حتى الموت في المعتقالت السورية"
"مجموعة العمل 533 :فلسطينيا ً ُ

• النظام السوري يمنع الفلسطينيين المقيمين في العاصمة دخول بلدات جنوب دمشق
• "هيئة تحرير الشام" في إدلب تفرج عن فلسطيني بعد  20يوما ً من اعتقاله
• توزيع ا
سالت غذائية على المهجرين قسرا ً في مخيم دير بلوط شمال سورية

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها ( )533ضحية من الالجئين
الفلسطينيين ع ّذبوا حتى الموت على يد عناصر المخابرات السورية إلى جانب آالف السوريين،
وسّلم األمن السوري للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية ،وكشف النظام
في اآلونة األخيرة عن قضاء أكثر من  50ضحية من الفلسطينيين داخل السجون بعد مراجعة

دوائر النفوس.
وما يزال آالف الالجئين الفلسطينيين من الرجال والنساء واألطفال في المعتقالت السورية
مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة الالإنسانية والتعذيب
الممنهج.

وأشار فريق الرصد إلى أنه تمكن من توثيق بيانات ( )1682معتقالً فلسطينياً في األفرع األمنية

التابعة للنظام السوري ،بينهم ( )106الجئات فلسطينيات ،إضافة إلى عش ارت األطفال دون سن
.18
ونقلت مجموعة العمل شهادات معتقلين أكدوا فيها د تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ،كالصعق
بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية ،واالغتصاب وغيرها.
وفي هذا مخالفة واضحة لالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ،وأشارت المجموعة إلى أن العدد
الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب قد يتجاوز ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن
أسماء ومعلومات المعتقلين لديه ،إضافة 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 المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوالً ،وطالبت باتخاذ كافة التدابير
الالزمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها االغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي،
وإجراء التحقيقات الالزمة ،وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة
الحقيقية وفق المعايير الدولية.
وحملت الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن
ّ
وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب ،أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد
تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.
في غضون ذلك ،أفاد مراسل مجموعة العمل في دمشق ،أن قوات األمن السورية تمنع دخول
الالجئين الفلسطينيين إلى بلدات جنوب دمشق يلدا ببيال بيت سحم.
وفي التفاصيل قال مراسلنا إن عدداً من النازحين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في
العاصمة دمشق وريفها ،حاولوا الدخول إلى جنوب دمشق عبر حاجز سيدي مقداد ،لكن عناصر

األمن السوري أنزلوهم من حافلة الركاب بقولهم "أنتم فلسطينيون وممنوع دخولكم".

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات سابقة فرض فيها النظام على الالجئين الفلسطينيين من أبناء
مخيم الي رموك في البلدات الثالث يلدا ببيال بيت سحم جنوب دمشق ،موافقة أمنية للراغبين منهم
بدخول العاصمة.
وأشار ناشطون إلى أن فرض الموافقات األمنية للخارجين من الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق
يعود إلى ما قبل سيطرة النظام عليه.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين تشردوا من مخيم اليرموك إلى العاصمة السورية وريفها
وفي البلدات جنوب دمشق ،ويواجهون أوضاعاً انسانية غاية في الصعوبة.
وفي شمال سورية ،أفرجت "هيئة تحرير الشام" في إدلب أول أمس ،عن الالجئ الفلسطيني
"حسام الدين حسن عبدهللا حسن" مواليد  1٩85من ابناء مخيم السيدة زينب بعد اعتقال دام ما
يقارب الثالثة أسابيع.
وكان عناصر هيئة تحرير الشام اعتقلوا الحسن يوم  7تموز  -يوليو الجاري في منطقة حارم
بتهمة دخوله إلى مدينة إدلب عن طريق مدينة أربيل.
يذكر أن والدة الحسن طالبت عبر مجموعة العمل هيئة تحرير الشام بإطالق سراح نجلها المعتقل
لديها ،مؤكدة أن ولدها ال ينتمي إلى أي فصيل أو تنظيم سواء كان مؤيداً للنظام أو معارضاً له
وإنما كان سفره إلى إدلب بهدف الهجرة إلى تركيا ومن ثم إلى الدول األوروبية.

لجان عمل أهلي
وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية شمال سورية ،ما يقرب من ( )٩00سلة غذائية
مخيم دير بلوط وأطرافه.
على العائالت المهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق في ّ
الجدير بالتنويه أن هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تستمر بتقديم العديد من خدماتها
اإلغاثية والطبية والخدمية ،حيث قامت مؤخ اًر بتجهيز سيارة إسعاف مخصصة للنقطة الطبية في

مخيم دير بلوط ،بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمهجرين الفلسطينيين والسوريين قس اًر إلى

الشمال السوري.

