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" "22فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل آب  2018بينهم  18تحت التعذيب"

•
•
•
•

مجموعة العمل تدعو لتوثيق بيانات المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين السوريين عبر موقعها
اإللكتروني
النظام يبدأ بترحيل األنقاض من مخيم درعا
طالب مخيم السبينة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد وسط حالة من ا ألمل بمستقبل أفضل
أحد أبناء مخيم خان الشيح يحقق المركز الثاني في بطولة الجنوب اللبناني لكمال األجسام

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "22الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر آب  -أغسطس  ،2018بينهم " "18شخصاً قضوا تحت التعذيب في

سجون ومعتقالت النظام السوري ،والجئان نتيجة طلق ناري ،وشخص توفي حرقاً ،وآخر نتيجة

القصف.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل آب  -أغسطس ،2018
توزعوا حسب المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية على النحو التالي "14" :شخصاً من

أبناء مخيم الرمل في الالذقية 5 ،الجئين من أبناء مخيم الحسينية ،والجئ من أبناء مخيم درعا،
وشخص من أبناء مخيم السبينة ،والجئ من أبناء مخيم خان دنون.

من جانبها جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين
من الالجئين الفلسطينيين السوريين في سورية إلضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على
شبكة االنترنت ،حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات
والهيئات الحقوقية الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية ،وذلك لتفعيل الضغط على
الجهات التي تقوم باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية.

وفي جنوب سورية بدأ النظام السوري مرحلة ترحيل األنقاض وفتح الطرقات في مخيم درعا
جنوب سورية ،بعد إعادة السيطرة الكاملة عليه وخروج المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة
السورية منه إلى الشمال السوري.
وذكر مراسل مجموعة العمل أن بلدية درعا أدخلت يوم األحد آليات لترحيل األنقاض من مخيم
درعا وباشرت أعمالها في فتح الطرقات وإزله السواتر الترابية.
بدورهم اشتكى العائدون من أبناء مخيم درعا إلى منازلهم وممتلكاتهم من غياب تام لمقومات
الحياة في المخيم ،بسبب استمرار قطع المياه والكهرباء عن حاراته وأزقته ،وعدم وجود جهات
رسمية لمساعدة األهالي على ترميم منازلهم التي تضررت جراء القصف المتكرر على المخيم
واالشتباكات العنيفة التي كانت تجري على مشارفه بين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة
السورية ،وقوات النظام السوري.

باالنتقال إلى ريف دمشق عاد عشرات الطالب من أبناء مخيم السبينة بريف دمشق يوم  2أيلول
 سبتمبر الجاري إلى مدارسهم إلكمال تحصيلهم التعليمي ،وسط حالة من األمل بمستقبلأفضل يعمه األمن والسالم ،وذلك بعد أن تعرض مخيمهم للقصف والدمار مما اضطر ذويهم
للنزوح عن منازلهم وممتلكاتهم لمدة خمس سنوات ،كانت مليئة بالمعاناة والتشرد والمأساة.
وكانت األونروا أعادت في الشهر العاشر من عام  2017افتتاح مدرستي صفورية والصالحية -
في مخيم السبينة بعد إغالق زاد على األربع سنوات ،في حين زار نائب المدير العام لوكالة غوث

ومخيمها ،حيث أطلع
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) يوم  2107/10/31منطقة سبينة
ّ
على الواقع المعيشي لالجئين الفلسطينيين الذين عادوا مؤخ اًر إلى منازلهم والصعوبات التي
يوجهونها ،كما تفقد خالل زيارته المنشآت التعليمية والمركز الصحي ومركز التنمية التابعة

للمخيم.
للوكالة ،وآبار المياه والخزان الرئيسي المغذي
ّ
وكان مخيم السبينة شهد عام  ،2013اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات
النظام أدى إلى دمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كلياً أو جزئياً ،قبل أن يسيطر عليه

النظام بتاريخ .2013/11/17

في سياق مختلف حقق الالجئ الفلسطيني السوري "أشرف محمد علي" من أبناء مخيم خان
الشيح المرتبة الثانية في على مستوى الجنوب اللبناني في بطولة كمال األجسام ،علماً أن العلي
العب سابق في االتحاد السوري لكمال األجسام ،وقد شارك في العديد من البطوالت الدولية
والمحلية ونال جوائز عديدة.
وكان عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان حققوا مراكز متقدمة في عدد
من البطوالت التي شاركوا فيها في لبنان ،حيث نال "أحمد موسى" من أبناء مخيم السبينة المرتبة
الثالثة في السباحة لمسافه  1000م ،في المسابقة التي نظمتها بلدية صيدا في نشاطها السنوي
تحت عنوان (نسبح بال إدمان) ،كما حصل الالجئين الفلسطينيين السوريين أمجد صالح وإبراهيم
طالب من أبناء مخيم سبينة على المراكز الرابع والخامس في نفس المسابقة.

