
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2252  العدد

 اختطاف أمين سر مكتب إقليم فتح في حلب وعائلته تتهم لواء القدس •

 عباس يدعو لإلسراع في عودة سكان مخيم اليرموك •

 اندالع حريق في إحدى الخيم في مخيم دير بلوط  •

 مهجر فلسطيني في مخيم دير بلوط يناشد عالج طفليه المريضين •

 "2018فلسطينياً تحت التعذيب في سورية عام  82مجموعة العمل: وثقنا قضاء "

03-01-2019 



 

 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه تمكن خالل عام 
طينيين في سجون ( حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلس82من توثيق ) 2018

 النظام السوري.

وأشارت المجموعة إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، 
وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي 

 األمنية. الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة

 
 58في سياق مختلف أقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف الالجئ الفلسطيني محمود رافع 

سنة، من أبناء مخيم النيرب بحلب شمال سورية، علمًا أنه والد سامر رافع مسؤول عمليات لواء 
 القدس المعتقل لدى النظام بتهم فساد وبيع أسلحة. 

ن لواء القدس الموالي للجيش السوري بالضلوع في من جانبها اتهمت عائلة الرافع عناصر م
 اختطاف والدهم، مطالبة األجهزة األمنية التدخل والكشف عن مصيره.

من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ضرورة االستمرار واإلسراع في إعمار مخيم 
 .اليرموك، والعمل على تسهيل عودة كل المهجرين من المخيم إلى منازلهم

جاء ذلك خالل لقاء جمع رئيس السلطة الفلسطينية يوم أول أمس، في رام هللا بعدد من أعضاء 
 لجنة رفع األنقاض وإعادة إعمار مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك المنكوب.



 

من األنقاض وفتح الشوارع في المخيم، مؤكدة  %70وأوضحت اللجنة خالل اللقاء أنه تم إزالة 
 ة من سكان اليرموك الذين اضطروا لمغادرته.عائل 280على عودة 

وكان العمل على إزالة األنقاض في اليرموك قد توقف منذ عدة أسابيع بناء على طلب من 
الجهات السورية المختصة بعد أن تم إحالة تبعية المخّيم لمحافظة دمشق وإنهاء دور اللجنة 

 المحلية التي كانت تشرف عليه.

 
ية اندلع حريق كبير يوم أمس في إحدى خيم الالجئين الفلسطينيين في باالنتقال إلى شمال سور 

مخيم دير بلوط، سببه امتداد النيران من المدفأة، مما أسفر عن احتراق الخيمة بشكل كامل، من 
 جانبهم تمكن األهالي من السيطرة على النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي الخيم. 

ل أن الخيمة التي نشب فيها النيران يقطن بها أحد الالجئين من جانبه أكد مراسل مجموعة العم
الفلسطينيين مع أوالده المعاقين، مشيرًا إلى أن سبب الحريق يعود لتدني مستوى األمان في 
المدافئ التي وزعتها جمعية آفاد على قاطني مخيم دير بلوط منذ عدة أيام، منوهًا إلى أن هناك 

 سبب تلك المدافئ. خيام اندلعت فيها النيران ب 6

في غضون ذلك ناشد الالجئ الفلسطيني "أبو محمد عصام" المنظمات الدولية والصليب األحمر 
الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات التركية تقديم العالج لولديه المعاقين الذين يعيشان 

 وسط أوضاع إنسانية قاسية في مخيم دير بلوط للمهجرين شمال سورية.

قال الالجئ في مناشدته إن مرض طفليه بدأ في مخيم اليرموك ولم يستطع حينها تقديم العالج و 
المناسب لهما بسبب الحصار الذي فرضه الجيش النظامي على المخيم، والذي منع بموجبه 



 

إدخال الطعام واألدوية والمستلزمات الطبية، مضيفًا إلى أن قوات النظام لم تسمح له بإخراجهما 
 يرموك إلى مشافي العاصمة دمشق للعالج. من ال

وأشار أبو محمد إلى أن معاناته بدأت بالتفاقم بعد أن ُهّجر مع ولديه إلى مخّيم دير بلوط شمال 
سورية، حيث يعيش في خيمة وسط مئات الخيام بال مقومات للحياة مما أدى إلى تدهور الحالة 

المعنية العمل على رفع المعاناة عن المهجرين، الصحية لطفليه، خاتمًا مناشدته بمطالبة الجهات 
 وعن ولديه المريضين وإدخالهم إلى تركيا وتقديم العالج لهما.

أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي  325عائلة منهم ما يقارب  600هذا وتعيش حوالي 
ئالت التي يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا في دير بلوط فإن معظم العا

 نزحت إلى المخيم هي عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

 


