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"الكشف عن أسماء  20فلسطينيا ً قضوا تعذيبا ً في السجون السورية"

•
•
•
•

آالف الفلسطينيين والسوريين يفترشون العراء جنوب سورية واألردن يغلق حدوده
اختطاف الجئا ً فلسطينيا ً جنوب سورية
إصابة عنصر فلسطيني من "لواء القدس" في معارك درعا
طالب فلسطينيو سورية يحققون مراتب متقدمة في امتحانات الثانوية العامة

ضحايا
بّلغ النظام السوري ذوي  20الجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم العائدين بمدينة حماة وسط سورية،
بقضاء أبنائهم تحت التعذيب في سجونه ،وبحسب ما ورد للمجموعة فإن التبليغ تم عن طريق

الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،والتي تلقت المعلومات من أفرع أمن النظام السوري.
وبحسب ما ورد للمجموعة من مصادر متعددة فإن الضحايا الـ  20الذين تم التواصل مع ذويهم،
هم" :ابراهيم الدربي"" ،يوسف الدربي"" ،مهند الروبة"" ،أحمد الروبة"" ،أحمد تيسير قدورة"" ،سعيد
رضا طروية"" ،سالم شاكر فانوس"" ،موفق مباشر"" ،زاهر موفق مباشر"" ،عبد الكريم ناصر"،
"أحمد محمد الخطيب"" ،محمد قاسم "سويد"" ،وائل ابو راشد"" ،مرهف السعدي الطيراوي"" ،عبد
الرحمن مراد"" ،غياث مراد"" ،أيهم دياب"" ،محمود ميعاري"" ،محمد عبد الرحمن عوض"" ،أحمد
عبد الرحمن عوض".

مما يرفع عدد ضحايا التعذيب الذين قضوا في سجون ومعتقالت النظام السوري والذين تمكنت
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيقهم إلى ( )503الجئين قضوا أثناء اعتقالهم
لدى النظام السوري ،حيث يعاني المعتقلون من التعذيب الشديد وغياب الرعاية الصحية
واالحتجاز في ظروف غير إنسانية في المعتقالت ،في ظل تكتم شديد من قبل األفرع األمنية
على مصيرهم.

آخر التطورات
يعاني آالف الفلسطينيين والسوريين في مدينة درعا أوضاعاُ غاية بالسوء ،إذ اضطروا للنزوح عن
منازلهم بسبب العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة السورية المسلحة جنوب
سورية ،وتعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين واألحياء المجاورة له لقصف مستمر بالبراميل
المتفجرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
فيما تفترش العائالت العراء دون وجود أي من الخدمات اإلغاثية العاجلة ،من خيام ومواد غذائية
وإسعافي وماء وخدمات أساسية ،حيث يعاني الجنوب السوري من نقص حاد بالخدمات األساسية
تضاعف منذ بدء العمليات العسكرية التي يشنها النظام على أحياء مدينة درعا.
يأتي ذلك في ظل إغالق األردن لجميع معابره مع المعارضة السورية ،معلناً على لسان مسؤوليه

أن األردن لن تستقبل المزيد من الالجئين من سورية ،وذلك بالرغم من عشرات النداءات

اإلنسانية التي أطلقها المدنيون في درعا.

إلى ذلك نقل ناشطون فلسطينيون عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت
الالجئ الفلسطيني "أيهم عقاب" ،أحد أبناء بلدة صيدا بريف درعا الشرقي مساء يوم األحد 24
حزيران ،واقتيد إلى قرية كريم بمنطقة اللجاة ،ولم تعرف حتى لحظة كتابة التقرير األسباب
الحقيقة وراء اختطافه.
وفقاً لمراسل مجموعة العمل فأن حوادث الخطف ارتفعت في اآلونة األخيرة ألسباب متعددة
أبرزها طلب فدية مالية ،إذ تسود حالة من الفلتان األمني وفوضى السالح جنوب سورية.

من جانب آخر ،أصيب الالجئ الفلسطيني "محمد سيف الدين" مسؤول اإلسعاف الحربي في
"لواء القدس" المجموعة الموالية للنظام السوري في المعارك الدائرة بدرعا جنوب سورية بين النظام
وقوات المعارضة السورية ،وهو من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.

في سياق آخر ،حقق الطالب الفلسطينيون السوريون تفوقاً ملحوظاً في نتائج امتحانات الشهادة
الثانوية العامة في سورية ،وذلك بالرغم من األوضاع الصعبة وغير المستقرة التي مروا فيها

بسبب الحرب الدائرة في سورية وانعكاسها عليهم من حيث النزوح عن منازلهم والظروف
االقتصادية والمعيشية المزرية التي مروا بها.
حيث حصلت كل من الطالبة الفلسطينية السورية زهرة عودة على مجموع  239.3من أصل
 ،240والطالبة "لينا جمال حميد على "  239من  240درجة ،محققتين بذلك المراتب األولى في
امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية العربية السورية.
فيما نالت الطالبة آية مهاوش على مجموعة  256.5من أصل  2900درجة ،أما الطالب "محمد
نور فواز اسماعيل " فحصل على مجموع  234.8من  240درجة ،والطالبة زهرة عرفات حالوة
 234من أصل .240
الجدير بالذكر أن العشرات من الطالب الفلسطينيين السوريين كانوا قد حققوا مراتب متقدمة خالل
امتحانات شهادات التعليم األساسي والتي صدرت قبل أيام.

