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العدد2365 :

"إصابة مدنيان إثر سقوط صاروخ على مخيم الرمل بالالذقية"
• توثيق قضاء أحد أبناء مخيم العائدين في سجون النظام السوري
• بعد فقدانه لـ  6أيام ،العثور على الطفل "تيم سرور" ابن مخيم جرمانا
• الفلسطينيون السوريون في غزة يحتجون أمام األونروا بسبب قطع المساعدات

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الفلسطيني ياسين أحمد حمور في سجون النظام السوري ،بعد
اعتقال دام لعدة سنوات ،وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص.
هذا وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قضوا في
السجون السوري منذ بداية الصراع فيها وحتى اليوم بلغ ( )588ضحية.

آخر التطورات
قالت مصادر ميدانية في مخيم الرمل الفلسطيني بمدينة الالذقية إن صاروخاً من نوع غراد سقط
في حي الغراف في المخيم ما أدى إلى إصابة مدنيان وإض ار اًر مادية ،وأكدت مصادر إعالمية
ّ
موالية للنظام أن مصدر الصاروخ ريف الالذقية الذي تسيطر عليه مجموعات المعارضة
السورية.

وكان مخيم الرمل قد تصدر واجهة األحداث في سورية عندما قامت قوات النظام السوري بقصفه
واقتحامه في منتصف شهر آب ـ أغسطس من عام  ،2011وتعرض أبناء المخيم لالعتقال
والموت تحت التعذيب في السجون السورية.
في سياق آخر ،عاد الطفل ابن الثالثة أعوام "تيم سامر جميل سرور" من جديد إلى عائلته ،بعد
ستة أيام من اختفائه ولم تتحدث عن سبب اختفائه وكيفية عودته.
وكان الطفل الفلسطيني تيم سامر جميل سرور ( 3سنوات) ُفقد يوم  18نيسان /ابريل الجاري،

من أمام فرن للمعجنات في شارع سخنين في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،
بدورها ناشدت عائلته حينها ممن يعرف أي معلومات عن نجلها المفقود مراسلتها وتزويدها بها.
من جانبه كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،عن توثيق
أكثر من ( )323الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم  37الجئة
فلسطينية ،مشيرة إلى أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.
ظم الالجئون الفلسطينيون السوريون في قطاع غزة وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل
إلى ذلك ،ن ّ
الالجئين الفلسطينيين "األونروا" احتجاجاً على عدم دفع الوكالة بدل اإليجار الخاص بالالجئين

من سورية إلى غزة ،حيث لم يتلق الفلسطينيون السوريون بدل اإليجار من الوكالة منذ قرابة
العام.

ويعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الحرب في سورية أوضاعاً
معيشية واقتصادية غاية بالسوء ،وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب
الحصار المشدد المفروض عليه من جهة ،وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل
مسؤولياتها تجاههم.

