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الئحة بأسماء نحو  8آالف من ضحايا التعذيب في السجون السورية بينهم الجئين فلسطينيين

 توثيق قضاء  6فلسطينيين سوريين بينهم  4برصاص الجندرما التركية
 غرق طفل فلسطيني سوري في ألمانيا
 مجدالني يشدد على أهمية إعادة إعمار مخيم اليرموك

ضحايا
مخيم خان
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "رضا محمود سليمان" أحد أبناء ّ

الشيح تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،وكشف األمن السوري لعائلته أن الوفاة حصلت

بتاريخ  02آب /أغسطس .0202
المخيم من قبل
وكان السليمان اعتقل يوم  01آذار /مارس  0202أثناء عودته من عمله إلى
ّ
عناصر حاجز كوكب التابع لقوات الجيش واألمن السوري.

الى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني "فادي عدنان موسى" من أبناء مخيم السبينة إثر مشاركته
القتال إلى جانب قوات النظام السوري ،مما يرفع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين من أبناء
مخيم السبينة الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية عام  0200إلى ( )16ضحية ،بحسب
احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

في حين قضى أربعة الجئين فلسطينيين سوريين هم" :بهاء رياض أسعد"" ،محمد فايز أسعد"،
"أحمد فواز أسعد" ،و"أحمد الشيخ أسعد" من أبناء مخيم اليرموك برصاص الجندرما التركية قبل
 7أيام أثناء محاولتهم دخول األراضي التركية.

فيما توفي الطفل الفلسطيني السوري "جعفر مؤيد مصطفى سرحان" من أهل الشجرة الفلسطينية
في تل الشهاب بدرعا ،غرقا في إحدى البحيرات بألمانيا.
آخر التطورات

نشر موقع "زمان الوصل" الئحة بأسماء نحو  6آالف من ضحايا التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،بينهم أسماء فلسطينيين وسوريين.
ووفقا لموقع زمان الوصل أنه استطاع الحصول على الئحة ضخمة بأسماء نحو  6آالف من
ضحايا التعذيب في السجون السورية ،موزعين على كل المحافظات السورية األربعة عشرة،
ومزودة بالتواريخ التي تم فيها اإلعالن عن "وفاتهم" عند أو أثناء اعتقالهم ،إما عبر تعذيبهم حتى
الموت ،أو إعدامهم خارج نطاق القانون.
مشي ار إلى أن الالئحة التي تم الحصول عليها بالتعاون مع "مركز توثيق االنتهاكات في سوريا"،
حوت  7527أسماء لضحايا من مختلف األعمار ،كما ضمت عددا غير قليل من الضحايا
الذين يتحدرون من نفس العائلة وتربط بينهم عالقات قرابة مختلفة (أب وابنه أو أبناؤه ،إخوة،)...
ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر 2 :ضحايا من عائلة "الظاهر" (فلسطينيون) من عرطوز
في ريف دمشق ،و  7إخوة من عائلة "خريبة" في زاكية بريف دمشق 7 .ضحايا من عائلة
"شمدين كومي" ،هم أب وطفلته وطفله ،من كرم الشامي بحمص .والقائمة تطول.

وأكد موقع زمان الوصل على أن الئحة الضحايا توثق تواريخ اإلعالن عن "وفاة" كل ضحية من
ضحايا التعذيب ،طوال السنوات السبع الماضية بين عامي  0200و ،0206مبينا أنه من
المتوقع أن يكون العام الجاري األعلى في معدالت اإلعالن عن ضحايا التعذيب في معتقالت
النظام السوري ،قياسا إلى مواصلة النظام إرسال "بيانات الوفاة" إلى دوائر السجل المدني في
مختلف المحافظات السورية.
وكانت مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )277الجئا فلسطينيا قضوا تعذيبا في السجون
السورية ،و( )0160معتقال فلسطينيا ال يزال مصيرهم مجهوال.
من جانبه شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني على أهمية
إعادة إعمار مخيم اليرموك ،مشي ار إلى إمكانية الدعوة لمؤتمر دولي إلعادة اإلعمار بالتنسيق مع
السلطة السورية.

واستعرض مجدالني ،خالل زيارته لدمشق ولقائه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا،
آخر المستجدات السياسية ،كما تطرق إلى أزمة األونروا والضغط األمريكي اإلسرائيلي من أجل
تجفيف مصادر تمويلها.
الجدير بالذكر أن العالقات بين حركة فتح والنظام السوري بدأت بالتحسن والعودة إلى طبيعتها
منذ عام  0207بعد فتور أستمر نحو  7عقود.

