
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018( فلسطينيين قضوا في سورية خالل تشرين األول 5) •

 صيانة خط ضخ المياه الرئيسي المغذي لمخيم السبينة  •

 عدد من عائالت مخيم درعا تعود لمنازلها  •

 مناشدة لمعرفة مصير معتقل فلسطيني في السجون السورية •

    2195  العدد

 "الجئة فلسطينية وطفل مختفين قسرياً في السجون السورية 150أكثر من "

07-11-2018 



 

 آخر التطورات

( الجئات فلسطينيات في 108كشف فريق التوثيق في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق )
رج عنهم معتقاًل من األطفال الفلسطينيين، وأكدت شهادات مف 25سجون النظام السوري، ووّثق 

وجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم، فيما بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين 
(1709.) 

وأشار فريق التوثيق أن عددًا من النساء واألطفال الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مؤكدًا أن 
السوري وخوف أعداد المعتقلين ومن قضى في السجون أكبر مما تم توثيقه، نظرًا لتكتم األمن 

 أهالي المعتقلين من إعطاء تفاصيل عن معتقليهم أو مصيرهم. 

 
وقالت مجموعة العمل "إن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو 
أمهات مع أو بدون أطفالهن"، فيما أكدت شهادات مفرج عنهم من سجون النظام ممارسة 

 شكال واألنواع.عناصر األمن السوري التعذيب بكافة األ

" الجئين 5بدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
، بينهم الجئان من عناصر جيش 2018أكتوبر  -فلسطينيين قضوا خالل شهر تشرين األول 

التحرير الفلسطيني، قضيا في جنوب سورية، وشخصان قضيا أثناء قتالهم إلى جانب تنظيم 
داعش في مدينة السويداء جنوب سورية، فيما توفي آخر من عناصر حركة "فلسطين حرة" 
الموالية للنظام السوري، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في حّي "الحجر األسود" 

 المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق.



 

ة عدد من العائالت أما في جنوب سورية شهد مخيم درعا في األيام القليلة الماضية عود
الفلسطينية إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من وقوعه ضمن المخطط التنظيمي وعدم وجود قرار 

 حكومي رسمي بعودتهم. 

ووفقًا لمراسل لمصادر إعالمية أّن عمليات إصالح قد بدأت لبعض أعمدة الكهرباء داخل أحياء 
ى إصالح بعض مواسير المياه، منّوهًا إلى أّن المخّيم، كما بدأ العمل خالل األّيام الفائتة عل
 انقطاع المياه والكهرباء ما يزال قائمًا حّتى اليوم.

 
من جانبه قال أحد السكان أن ما دفعه للعودة إلى المخيم الوضع االقتصادي المزري الذي يعيشه 

ًا أفضل أن وعدم وجود مورد ثابت يستطيع من خالله اإليفاء بااللتزامات المترتبة عليه، مضيف
 أنام على التراب وبين الركام واالنقاض في منزلي على أن أبقى مشردًا خارجه.

لمناطق في مدينة درعا  30/10/2018وكان محافظ درعا كشف أثناء زيارة تفقدية قام بها يوم 
جنوب سورية أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل 

 ت السورية، وذلك إلعادة أحياء كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها.عليه السلطا

وأكد محافظ درعا لألهالي أنه تم إلغاء كافة مراكز اإليواء في مدينة درعا وإعادة من فيها إلى 
بلداتهم وقراهم إلعادة إعمارها، منوهًا إلى أنه تم استثناء مخيم درعا نتيجة الدمار الكبير الذي 

مما يجعل إعادة إعماره مكلف على السكان والدولة  %80والذي يقدر بحوالي تعرض له، 
 السورية، لذلك اتخذ قرار بإعادة تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضا عنه. 



 

باالنتقال إلى ريف دمشق وبعد المناشدات العديدة التي أطلقها سكان مخيم السبينة لرئيس البلدية 
الب بإيجاد حل جذري ألزمة المياه في المخيم، قامت ورشات الصيانة والجهات المعنية، التي تط

التابعة لوكالة األونروا وبإشراف من قبل مكتب الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين بصيانه 
 وإصالح خط المياه الرئيسي المغذي لحارات ومنازل المخيم. 

 
نازل وحارات مخّيم السبينة واجهة هذا وتصدر شّح المياه وانقطاعها لفترات زمنية طويلة عن م

االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة ما فاقم من 
 معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصادية. 

كم جنوب دمشق من شح المساعدات اإلغاثية  14إلى ذلك يشتكي أهالي المخّيم الذي على بعد 
الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا، متهمين وكالة األونروا  المقدمة لهم من قبل

بالتقصير وعدم تقديم الخدمات لهم أسوة بالمخيمات الفلسطينية األخرى، كما يعانون من عدم 
 توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية.

لسوري "محمد عيسى من جهة أخرى ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام ا
الحوراني" معرفة مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت تمكن من رؤيته أو حصل 

 على معلومات بشأنه.

، ولم من قبل أمن الدولة في درعا البلد 2013-وكان الحوراني قد اعتقل في شهر تشرين الثاني
 .1982درعا عام  تتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد مخيم

وقالت العائلة في مناشدتها "الرجاء ممن يعرف أية معلومة عن "محمد" التواصل معنا لنطمئن 
 عائلته التي تعيش ألم غيابه المرير وغموض مصيره لحظة بلحظة".


