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الجئان فلسطينيان من مخيم العائدين بحماة ينضمان إلى قائمة ضحايا التعذيب في معتقالت النظام السوري

• إزالة عشرات القنابل العنقودية في مخيم حندرات بحلب.
• تدهور األوضاع اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية.
• النظام يعتقل مسؤول في "لواء القدس" الموالي.

ضحايا
أعلن ناشطون في مخيم العائدين بمدينة حماة أسماء جديدة الثنين من الالجئين الفلسطينيين
من أبناء المخيم قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،وهم" :عالء عبد الرحمن عبد
هللا" اليمني" ،أحمد درويش مقبول" وتم تبليغ عائالت الضحايا في المخيم وفقاً للناشطين.
الجدير ذكره أنه تم اإلعالن يوم أمس عن قضاء  18ضحية من الالجئين الفلسطينيين من
أبناء مخيم العائدين في حماة.

آخر التطورات
بدأ فريق من الهندسة تابع لمجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري ،بجمع وإزالة
القنابل العنقودية المنتشرة في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب.

وقال مراسلنا أن الفريق جمع العشرات من القنابل التي لم تنفجر ،وتم تفجير قسم كبير منها
بعيداً عن المناطق السكنية ،مشي اًر إلى أنه سيستكمل تفجير القنابل األخرى يوم غد.
وكان مراسل مجموعة العمل قد أشار في وقت سابق أن القنابل العنقودية المحرمة دولياً تملئ
مخيم حندرات بسبب قصف الطائرات الروسية والسورية للمخيم خالل أحداث الحرب قبل ان يتم

إخراج المجموعات المسلحة منه.
الجدير ذكره أن عدداً من المخيمات الفلسطينية تعرضت لهجمات بأسلحة محرمة دولياً
كالفوسفوري والقنابل العنقودية وأوقعت ضحايا وإصابات في صفوف الالجئين الفلسطينيين.

وفي موضوع مختلف ،تشهد األوضاع اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية تدهو اًر

متسارعاً في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها النظام على أحياء جنوب درعا من
جهة ،واستمرار األردن بإغالق حدودها في وجه الفارين من القصف واألعمال العسكرية من

جهة أخرى.

وكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين قد شهد خالل األيام األخيرة موجة نزوح كبيرة هرباً من

القصف العنيف والمستمر الذي استهدف المخيم واألحياء المجاورة له والتي استخدم فيها

النظام القصف الجوي والمدفعي ،حيث تعيش العائالت في العراء دون وجود أدنى االحتياجات
اإلنسانية األساسية.
إلى ذلك تستمر وكالة "األونروا" بتوقفها عن تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في مخيم
درعا والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة بحجة تردي األوضاع األمنية،
األمر الذي فاقم من معاناة األهالي.
وعلى صعيد آخر ،اعتقل النظام السوري الالجئ الفلسطيني "سامر رافع" قائد عمليات "لواء
القدس" الموالي للنظام على خلفية اشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجز النظام في مدينة
الالذقية.
وقال عدد من أبناء مخيم النيرب أن "سامر رافع" من ذوي السمعة السيئة ،وقد اعتقل بداية
األحداث بتهمة السطو المسلح وسرقة منازل في مدينة حلب ،وقد ظهر على وسائل اإلعالم
السورية يومها يدلي باعترافاته بالتهم الموجهة له إال أنه أفرج عنه بعد سنة.

