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"معتقل فلسطيني يقضي في السجون السورية يرفع حصيلة ضحايا التعذيب إلى "536

• النظام السوري يستمر بمنع انتشال الجثامين من تحت الركام في مخيم اليرموك.
• االمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد عبد هللا" منذ عام .2013
• جفرا توزع محصولها الزراعي على النازحين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "عصام مصطفى شحادة" من أبناء مخيم درعا تحت التعذيب في
المعتقالت السورية بعد اعتقال دام سبع سنوات.
يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )536الجئاً فلسطينياً قضوا تعذيباً في السجون

السورية ،و( )1682معتقالً فلسطينياً ال يزال مصيرهم مجهوالً.

آخر التطورات
قال ناشطون لمجموعة العمل إن قوات األمن السوري تواصل منع االهالي والكوادر الطبية من
انتشال الجثامين الموجودة تحت أنقاض الدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وأضاف الناشطون إن الطواقم الطبية حاولت م ار اًر الوصول للجثامين النتشالها إال أن عناصر

من األمن السوري لم تسمح لهم ،وذلك بحجة عدم وجود أي جهة عائلية أو رسمية تتبنى
الضحايا ليتم انتشالهم ودفنهم ،وعدم توفر مشافي تقبل استالم جثثهم.

وأكد ناشطون إن جثامين كل من" :عبد الهادي فايز عبد الهادي" ،و"باسمة غوطاني" ،و"هيفاء
الحاج" ،و "محمد هدبة" ،و"انشراح الشعبي" التزال تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير
باتجاه حديقة فلسطين.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية النظام السوري قد طالبت في بيان سابق،
بالسماح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت
االنقاض والركام.
كما أدانت منع النظام السوري أهالي مخيم اليرموك من انتشال جثث ضحاياهم العالقة تحت ركام
األنقاض نتيجة القصف العنيف الذي تعرض له المخيم من قبل الطيران الحربي خالل عمليته
العسكرية التي شنها على جنوب دمشق.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان للتدخل وممارسة الضغط على النظام
السوري إلخراج جثث العائالت الفلسطينية التي التزال تحت ركام منازلها في مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
في غضون ذلك ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد علي عبد هللا" من
مواليد  1986في مدينة نوى جنوب سورية ،ومن سكان مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف
دمشق ،وذلك بعد اعتقاله بتاريخ  25/8/2013مع والدته "نجاح يونس عبيد" من مواليد 1961
في القنيطرة ،ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنهما.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على

مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1682معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )106نساء.

إلى ذلك ،وزعت مؤسسة جف ار لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق محصول األراضي الزراعية التي
قامت المؤسسة بزراعتها بهدف تأمين بعض الخضروات لألهالي في البلدات.
وقالت المؤسسة أنها توزع  150حصة يومياً بمقدار  3كيلو من المزروعات على العائالت

النازحة عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

يذكر أن مئات العوائل الفلسطينية كانت قد أجبرت على النزوح عن مخيم اليرموك بعيد سيطرة
تنظيم "داعش" على المخيم مطلع إبريل  ،2015وبعيد سيطرة النظام السوري على المخيم إثر
استهدافه وتدمير أجزاء كبيرة منه.

