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"في الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي ،توثيق  63فلسطينيا ً قضوا في الغوطة والنظام ينبش قبور ضحاياها"

• توثيق قضاء فلسطيني بعد التعرف عليه من خالل صور التعذيب المسربة في السجون السورية
• الموافقة على تسوية أوضاع الجامعيين الذين حوصروا في مخيم اليرموك
• جمعية "خير أمة" توزع مساعداتها للطلبة الفلسطينيين جنوب تركيا

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "دمحم خير السرحان" تحت التعذيب في المعتقالت
السورية ،وتم التعرف عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب "صور قيصر" ،وهو من
أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،وتم اعتقاله في عام .2102

وتشير مجموعة العمل إلى أنها استطاعت توثيق ( )555الجئاً فلسطينياً قضوا تعذيباً في

السجون السورية ،و ( )0561معتقالً فلسطينياً ال يزال مصيرهم مجهوالً.
آخر التطورات:

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق ( )65ضحية
من الالجئين الفلسطينيين بينهم ( )01شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) في بلدة زملكا،
وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم األربعاء  20آب  -أغسطس  2106إثر القصف

بالكيماوي ،حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة.
وفي السياق كشف ناشطون في الغوطة الشرقية ،أن قوات النظام السوري نبشت منذ أيام مقبرة
زملكا ،التي ُدفن فيها ضحايا مجزرة الكيماوي ،مرجحين أن تكون الجثث نقلت إلى مكان آخر.

وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن اإلجراءات التي يتخذها النظام السوري ياتي في سياق
إخفاء آثار تثبت تورطه في القصف الكيماوي ،ترافق ذلك مع حملة اعتقاالت شنتها قوات النظام
في تلك المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد ضحايا المجزرة تجاوز ألفا و( )051ضحية ،في حين وثقت الشبكة
السورية لحقوق اإلنسان وقوع ألف و( )021ضحية )210( ،منهم من السيدات و( )011من
األطفال ،في حين اكتفت منظمة أطباء بال حدود بإحصاء ( )655ضحية من بين قرابة ثالثة
آالف وستمئة حالة نقلت إلى المستشفيات.
وفي سياق آخر ،وافقت و ازرة التعليم العالي التابعة للنظام السوري على تسوية أوضاع الطالب
الجامعيين من أبناء مخيم اليرموك الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الحصار الذي فرض على
المخيم.
وأشار كتاب صادر من المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب "علي مصطفى"
إلى موافقة وزير التعليم العالي ،منوهاً إلى إمكانية مراجعة الطالب للكليات المسجلين فيها لتسوية

أوضاعهم.

وكان جيش النظام السوري ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام فرضوا
حصا اًر قاسياً على مخيم اليرموك منع بموجبه خروج ودخول األهالي وقطع الماء والكهرباء
ودخول الدواء أو الكوادر الطبية.

وفي جنوب تركيا ،نفذت جمعية "خير أمة" بالتعاون مع جمعية طالبي ،مشروع كسوة العيد
للطالب الفلسطيني المقيم في تركيا ،إذ وزعت بطاقات ( )LC WIKIKIبقيمة  51ليرة تركية لكل
طالب في كل من مدن الريحانية وأنطاكيا جنوب البالد.

ومن المقرر أن يستمر المشروع ليشمل كل الطالب في مدن العثمانية وأضنة وكلس وغازي
عنتاب وأورفة ونيزب ،ويأتي هذا المشروع بدعم من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية.
وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب  1آالف
شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور

العاملين.

