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"في يوم األسير الفلسطيني :مجموعة العمل تجدد مطالبتها الكشف عن مصير الفلسطينيين المغيبين قسرا ً في
السجون السورية"
•
•
•
•

النظام السوري يواصل اعتقال " "107الجئات فلسطينيات
وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب
استهداف ضابط في "فتح االنتفاضة" بعبوة ناسفة في ريف دمشق
نجاة عائلة فلسطينية إثر سقوط صاروخ على منزلهم في حلب

آخر التطورات
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطالبتها النظام
السوري وأجهزته األمنية باإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر
مصيرهم مجهوالً ،مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل
المقاييس».

وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير االختفاء القسري  "1و"االختفاء
القسري  ،"2ومجزرة الصور" تناولت من خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا
نتيجة التعذيب واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة ،فيما
أكدت المجموعة ومن خالل المتابعة والرصد اليومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين والمعلومات
الموثقة بأن هناك ( )548ضحية فلسطينية تم توثيقها ،من بينهم (  )77الجئاً فلسطينياً تم

التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري ،و()34
امرأة قضت تحت التعذيب بحسب شهادة أحدى المعتقالت المفرج عنهم ،وغيرهم العشرات من

الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة التصفية المباشرة أو
تحت التعذيب بعد تعرضهم ألقسى وأشد أنواع التعذيب ،فقد تم رصد عمليات اعتقال مباشرة
ألشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى
السورية ،أو أثناء حمالت االعتقال العشوائي لمنطقة ما ،وبعد االعتقال يتعذر على أي جهة
التعرف على مصير الشخص المعتقل ،وفي حاالت متعددة تقوم الجهات األمنية باالتصال بذوي
المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

في السياق يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات منذ اندالع الحرب
الدائرة في سورية ،حيث ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه تم
توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.
وبحسب ما أكده فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون
النظام السوري بلغ حتى اليوم ( )107الجئات فلسطينيات ،مشي اًر إلى أن المعتقالت توزعن
حسب المدن السورية التي اعتقلن فيها على النحو التالي :حيث اعتقلت ( )24الجئة في دمشق
وحدها ،و( )42في ريف دمشق ،و( )12فلسطينية في حمص ،وأربع الجئات في درعا ،والجئتان
في الالذقية ،والجئة في حلب ،وأخرى في حماة ،والجئتان في لبنان ،بينما اعتقلت ( )36الجئة
في أماكن متفرقة من سورية.
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني نظم أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب يوم أمس
األربعاء ،اعتصاماً للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وللتنديد
بما تقوم به سلطات االحتالل من ممارسات وحشية ضد األسرى الفلسطينيين ،منتهكة بذلك

اتفاقية جنيف الثالثة حول معاملة أسرى الحرب.
وطالب المعتصمون اإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين ،داعين األمم المتحدة والمنظمات
الحقوقية واإلنسانية التدخل لوقف هذه االنتهاكات ،والعمل على تطبيق اتفاقيات جنيف بحق
األسرى الفلسطينيين.
من جانب أخر يعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات اقتصادية
ومعيشية خانقة جراء الصراع الدائر في سورية ،وذلك بسبب غالء األسعار وشح المساعدات
اإلغاثية ،وانتشار البطالة بين صفوف أبنائهم وعدم وجود مورد مالي ثابت ،كما يشتكي أهالي
المخيم شح مادتي الغاز والمازوت وغالء أسعارهما في حال توفرهما.
في غضون ذلك تعرض ضابط في حركة التحرير الفلسطيني "فتح االنتفاضة" الموالية للنظام
السوري لمحاولة اغتيال ،وذلك بوضع عبوة ناسفة في سيارته بمنطقة قدسيا بريف دمشق ،يوم
أول أمس.

من جانبه أكد مصدر من حركة فتح االنتفاضة نجاة ضابط في الحركة من محاولة اغتيال نفذها
مسلحون عبر وضع عبوة ناسفة في سيارته أدت لبتر قدمه اليسرى".
وأضاف المصدر أن الضابط المستهدف هو "أبو المجد" ويقطن في المنطقة التي حدث بها
االنفجار ،وبمجرد صعوده لسيارته وقيامه بتشغيلها شعر بأن عربته ليس كالعادة ،فقرر مغادرة
السيارة ولدى نزوله منها انفجرت العبوة األمر الذي أدى إلى بتر ساقه اليسرى وبقائه على قيد
الحياة".

فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "سرايا قاسيون" ،عن تنفيذ عملية أمنية ضد ضابط في
األمن السياسي في دمشق ويدعى "عبد الحميد عبد المجيد" (أبو المجد)" ،مشيرة إلى أن "(أبو
المجد) هو أحد ضباط األمن السياسي وهو برتبة رائد ومسؤول قسم التجنيد في منطقة قدسيا.
في سياق مختلف نجت عائلة الالجئ الفلسطيني "رائد صابر عبد الهادي" إثر سقوط صاروخ
محلي الصنع على منزلهم بحي شارع النيل في حلب ،مما خّلف أضرار مادية في المنزل ،وهم
من مهجري مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين.
ووفقاً لمصدر في قيادة شرطة النظام فقد استهدفت مجموعات المعارضة بقذائف صاروخية
مناطق عدة في حلب ،أدت إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية بالممتلكات.

