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بعد أربع سنوات من منعهم، بدء عودة أهالي السبينة بريف دمشق إلى "
 "منازلهم

 

 
 

 من مجنّديه في البادية السورية  6جيش التحرير الفلسطيني يعلن عن قضاء  •

 سخط كبير بين الفلسطينيين جنوب دمشق بعد توزيع حصص خبز فاسدة •

 عائلة فلسطينية تؤكد قضاء نجلها تحت التعذيب في سجون النظام السوري •
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 ضحايا

سقوط  أعلن جيش التحرير الفلسطيني عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( عن
أغسطس الجاري هم: "عمر فياض"، "إبراهيم قاسم دياب"، "مصطفى  - آب 26ستة من مجّنديه يوم 

حمد شهابي"، "عالء شحودي"، من أبناء مخيم اليرموك، "محمد هيثم أحمد عيسى" من عمر بشارة"، "م
أبناء مخيم السبينة، و"أحمد عطية سمارة" من أبناء مخيم السيدة زينب، وذلك خالل االشتباكات التي 
اندلعت بين مجموعات داعش من جهة، والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني من جهة أخرى، 

 التنف في البادية السورية.بمنطقة 

ووفقًا إلحصائيات فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد سقط نحو 
ضحية من جيش التحرير الفلسطيني، قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من  222

 15الف مقاتل يقاتل في أكثر من ريف دمشق، علمًا أّن جيش التحرير الذي يبلغ تعداده نحو ستة آ
 .منخرطون في المعارك 3000موقعًا موزعة في أنحاء سورية، منهم 

 
 آخر التطورات

سمحت قوات النظام واألمن السوري يوم أمس االثنين ألهالي منطقة ومخيم السبينة بالبدء بعودتهم إلى 
 تلك المنطقة.منازلهم، بعد أربع سنوات من نزوحهم عنها بسبب الحرب التي طالت 

حيث توافد آالف األهالي إلى مفرق سبينة ومنها توجهوا إلى منازلهم، وأضاف مراسلنا "أن األهالي أخذوا 
ه قصف النظام سابقًا نغص إال أن آثار الدمار الكبير الذي خلف ،سط أجواء مفعمة بالفرحو  بتفقد منازلهم

 .فرحتهم"
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بين الالجئين الفلسطينيين النازحين جنوب دمشق،  في سياق مختلف سادت حالة من االستياء والسخط

 وذلك بعد توزيع اللجنة الوطنية إلغاثة مخيم اليرموك حصص خبز فاسدة عليهم.

واتهم األهالي، القائمين على التوزيع بتراجع جودة الخبز الذي يتم إدخاله إلى المنطقة الجنوبية ومخيم 
 الموزع ال يصلح للبشر بل كعلف للماشية والحيوانات. اليرموك، معلقًا بعضهم على الحادثة أن الخبز

 
عامًا( من أبناء مخيم اليرموك وفاة نجلهم تحت  23في غضون ذلك أكد ذوو المعتقل الفلسطيني "م.د" )

التعذيب في فرع فلسطين بدمشق التابع النظام السوري، وقالت عائلة الفقيد التي طلبت عدم ذكر اسم 
أعوام من  4حياتها إن ولدهم فارق الحياة في سجون النظام السورية بعد ولدها الصريح خوفًا على 

( 469اعتقاله، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى )
 .ضحية
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
قها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير توثي

 المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

 

 2017أغسطس  –آب 27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3561) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1628) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1502يومه )
ة والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذي197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1239انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1080)
( يومًا، والمخّيم 1575أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.328ي منذ أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظام
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


