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" أكثر من  35فلسطينية قضين تعذيباً في السجون السورية منذ عام "2011

 األمن السوري يغيب قسرياً الفلسطيني "همام عبد الرحمن أيوب" منذ  7سنوات.
 رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان تلتقي المدير العام لألونروا في لبنان
 )139( ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بداية األحداث في سورية

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات جسدية كبيرة بحق
الالجئين الفلسطينيين من سورية ،وأكد فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أنه استطاع توثيق
( )53الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجون السورية منذ عام  ،1122بينما بلغت
الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين ( )363الجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

في حين سلّم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية ،إال أن ذويهم
رفضوا اإلفصاح عن أسمائهم خوفا من بطش عناصر األمن السوري ،كما تؤكد شهادات مفرج
عنهم قضاء الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.
وأشار فريق الرصد إلى أن النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من ( )2211الجئا
في السجون وأفرع األمن بينهم ( )211إناث ،يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض
شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو " الفضيحة " منعت الكثيرين من
العائالت التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو االعتداء عليهن من قبل جهة ما من
الجهات المتصارعة داخل سورية  ،مما يجعل األعداد الموثقة تقريبية.

في السياق يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "همام عبد الرحمن أيوب" مواليد عام
 ،2111من أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص منذ حوالي  2أعوام ،حيث
اعتقلته قوات األمن السوري يوم  1121/1/22أثناء تقديمه للحصول على جواز سفر من قسم
المحطة.
الجدير بالتنويه أن أنباء وصلت لمجموعة العمل قبل أكثر من عامين تفيد أنه في فرع األمن
السياسي في دمشق -فرع الفيحاء ،ومن بعد ذلك لم تصل أي معلومة عنه.
من جهة أخرى ،التقى أول أمس ،ممثل رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا في مدينة
طرابلس مع "كالوديو كوردوني" المدير العام لألونروا في لبنان و"حكم شهوان" رئيس هيئة
العاملين باألونروا في مركز وقفية لهفة للعمل الخيري واالجتماعي في مخيم نهر البارد.
ونقلت الرابطة خالل اللقاء معاناة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان ،من الناحية
المعيشية واألوضاع الصعبة التي يعيشونها ،وأضافت الرابطة أنه تم التطرق إلى الملف الطبي
المتعلق بالمهجرين بالنسبة لالستشفاء والعمليات الجراحية وصرف الدواء ،كما تم التأكيد للسيد
المدير العام على إيجاد حل جذري وشامل ينهي معاناة المهجرين في لبنان.

هذا وتعيش معظم العائالت الفلسطينية السورية عامة خالل السنوات الماضية معتمدة على
مساعدات وكالة "األونروا" بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها
العائالت بدفع جزء من إيجارات المنازل وتأمين احتياجاتها األساسية من مأكل ومشرب.
إلى ذلك ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد
الضحايا من أبناء مخيم خان الشيح منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "  " 251ضحية،
بينهم  32قضوا جراء القصف ،فيما قضى  11بطلق ناري ،و  1الجئين برصاص قناص،
و" "15تحت التعذيب ،في حين سجل إعدام الجئ ميدانيا ،و" "21بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم
بعد ذلك ،كما مات  6الجئين غرقا ،و" "1الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة ،و" "6قضوا
برصاص االحتالل الصهيوني ،بينما توفي الجئ ألسباب مجهولة ،وآخر قضى اختناقا.

