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مجموعة العمل 620 :الجئا ً فلسطينيا ً قضوا في المعتقالت السورية

• بعد  20شهرا ً من االعتقال ..قوات النظام تفرج عن الجئ فلسطيني
• شهود عيان :النظام يبني حاجزا ً وبوابة لمخيم اليرموك
آخر التطورات
• مبادرة لمنع تفشي كورونا في مخيم العائدين بحمص

آخر التطورات
كشف فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقه ( )620ضحية 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.

هذا وال يزال آالف الالجئين الفلسطينيين بينهم النساء واألطفال في المعتقالت السورية مجهولي
المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة ال إنسانية وتعذيب ممنهج.
وأشار فريق الرصد إلى توثيقه ( )1797معتقالً فلسطينياً في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري

ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم ،من بينهم ( )110الجئات فلسطينيات ،إضافة إلى عشرات

األطفال دون سن .18
وفي هذا مخالفة واضحة لإلعالن العالمي بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ
والنزاعات المسلحة الصادر في عام  1974في المادة رقم ( )5منه التي نصت على اعتبار هذه
الممارسات اجرامية «تعتبر أعماالً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية للنساء
واألطفال ،بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما 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.
في سياق متصل ،أفاد مراسل مجموعة العمل في درعا أن النظام السوري أفرج عن الشاب
الفلسطيني " حمزة محمد المصري" أحد أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ،والذي اعتقل في
شهر أغسطس ـ آب  2018/بعد التسويات التي أعلنها النظام السوري في محافظة درعا.
وكان حمزة قد أنشق عن جيش التحرير الفلسطيني الذي قاتلت بعض وحداته ،إلى جانب قوات
النظام السوري في الصراع المحتدم في سوريا منذ .2011
في شأن آخر ،ذكر شهود عيان لمجموعة العمل أن قوات األمن السوري ومجموعات فلسطينية
موالية له ،بدأت ببناء بوابة كبيرة ومظلة معدنية على مدخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين،
حيث شوهدت عند مدخل المخيم التجهيزات المعينة لبناء الحاجز.

ورجح شهود عيان وناشطون فلسطينيون ،تجهيز النظام حاجز أمني سيشرف على دخول األهالي
إلى مخيمهم ،على غرار الحواجز األمنية على مدخل مخيمي السبينة والحسينية وغيرها من
المخيمات.
وانتقد ناشطون فلسطينيون الخطوة واعتبروها خطوة جديدة للتضييق على سكان مخيم اليرموك،

ومصد اًر جديداً لسرقة وابتزاز األهالي مالياً ،بعد أن شكل المخيم خزينة مالية من ابتزاز السكان

بفترة الحصار ،وسرقة أثاث المنازل ومحتويات المؤسسات والعيادات والمشافي الموجودة بداخله.

الجدير ذكره أن قوات النظام السوري بنت حواجز شبيهة وغرف على مداخل المخيمات الفلسطينية
التي أعا د افتتاحها أمام الناس ،لضبط حركة األهالي واعتقال المشبوهين والمطلوبين لديه سواء
لقضايا أمنية أو متخلفين عن الخدمة اإلجبارية في جيش التحرير الفلسطيني.
على صعيد كورونا ،وضمن اإلجراءات االحت ارزية لمنع تفشي الفايروس ،بدأ فريق مستوصف مخيم
العائدين الطبي بحمص التابع لوكالة "األونروا" ،زيارات ميدانية لمنازل كبار السن من أصحاب
األمراض المزمنة والمقعدين ،بهدف االطمئنان عن صحتهم وتقديم األدوية والعقاقير الطبية ،في
مبادرة أطلقوا عليها "الدواء يصل اليك خليك بالبيت".

وكانت األونروا اتخذت مثل هذه الخطوة في غالبية المخيمات ،في بادرة لمنع التجمعات التي تعتبر
بيئة مناسبة لتفشي وباء كورونا.
ويعيش أهالي مخيم العائدين في حمص أوضاعاً اقتصادية صعبة ،في ظل ارتفاع نسبة البطالة،

وعدم وجود مورد مالي بعد اإلجراءات التي اتُخذت لوقف تفشي وباء كورونا "كوفيد  ،"19مع

اإلشارة لخلو مخيم العائدين من اي إصابة.

