
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2068 العدد:
03-07-2018 

 "ةضحايا فلسطينيين جدد قضوا في السجون السوري 6الكشف عن "

 قصف مدفعي يستهدف بلدة المزيريب بريف درعا •

 مخطط تنظيمي جديد لمناطق في دمشق يشمل مخيم اليرموك •

 توزيع مساعدات إغاثية على نازحي اليرموك جنوب دمشق •



 

 ضحايا

كشف مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص عن مزيد من أسماء أبناء المخيم الذين 
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، والذين تم ابالغ عائالتهم بخبر وفاتهم من قبل 

 مؤسسة الالجئين بحمص.

العائدين بمدينة  وقال مراسلنا ان النظام كشف عن أسماء ستة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم
وهم: "وليد طافش"، "محمد محمود غزال"، "محمد علي  ،حمص قضوا تحت التعذيب في سجونه
 .2015يوليو  - تموز 5، وكان قد اعتقل يوم 1995أيوب"، "علي حسام شبالق" من مواليد 

سنوات، والشاب  4عامًا حيث كان معتقاًل منذ قرابة  30" يأحمد عبد الحليم الشعبوالشاب "
 عامًا وكان قد اعتقل قبل أكثر من ثالث سنوات. 30يى رياض غريب" "يح

مما يرفع عدد ضحايا التعذيب من أبناء مخيم العائدين بحمص الذين بلغت عائالتهم بنبأ وفاتهم 
 ضحية. 15منذ اليومين الماضيين إلى 

 
ن من أبناء الجئي 9وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل وثق يوم أمس بيانات وأسماء 

عامًا، محمد علي نمر أيوب،  2٧مخيم العائدين قضوا تحت التعذيب هم: "مصعب شريفة" 
محمد صالح الغلوي، إبراهيم الغضبان، مؤيد رياض عوض )أبو زعكور(، فيما تتكتم مجموعة 

 .العمل عن ذكر أسماء ثالثة الجئين بناء على طلب من ذويهم



 

االجمالية للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب وأشار فريق الرصد إلى أن الحصيلة 
( الجئًا، فيما يتوقع أن تتجاوز األعداد الحقيقة ما تم توثيقه 515في سجون النظام السوري بلغ )

 ( معتقاًل فلسطينيًا.1680وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير أكثر من )

عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت  وأشارت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل أن
 ( ضحية.4٧التعذيب من أبناء مخيم العائدين بحمص بلغ )

 

 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري بلدة المزيريب جنوب سورية التي يقطنها مئات العائالت 
القصف خّلف  الفلسطينية بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن

 أضرارًا مادية جسيمة، منوهًا إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين.

إلى ذلك اضطر آالف الفلسطينيين والسوريين في مدينة درعا للنزوح عن منازلهم بسبب العمليات 
العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة السورية المسلحة جنوب سورية، وتعرض المدينة 

 ستمر بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف المدفعية.وبلداتها لقصف م

 
فيما يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في المنطقة أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة استمرار 
المعارك واالشتباكات من جهة، وانعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع المساعدات 

 ة أخرى.عنهم وسوء األوضاع الصحية من جه

 - تموز 2من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء السوري في اجتماعه الذي عقده يوم أمس االثنين 
يوليو، العمل على تنظيم بعض المناطق والبلدات في دمشق التي أعاد النظام السيطرة عليها، 



 

حيث كلف مجلس الوزراء رئيس المجلس وزارة األشغال العامة واإلسكان إنجاز مخططات 
ة جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك تتم من خاللها مراعاة خصوصية تنظيمي

كل منطقة وفقًا لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية وذلك ضمن خطة الحكومة إلعادة أحياء 
 كل المناطق التي اعاد السيطرة عليها.

نه تم التأكيد على اإلسراع بإعداد قال وزير اإلدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف: "إ
رؤية عمرانية متطورة وتقييم وتحديث المخططات التنظيمية لمحيط دمشق ليعاد تنظيمها عمرانيًا 

 وفق رؤية حديثة تليق بها.

وفي السياق صدرت تصريحات عديدة عن قادة فصائل ومسؤولين فلسطينيين تؤكد على أن مخيم 
لتنظيم لمحافظة دمشق وأن سكنه سيعودون إليه بعد فترة اليرموك لن يدخل في إطار إعادة ا

حزيران  - 5وجيزة، حيث شدد "محمود عشماوي" عضو اللجنة المحلية في مخيم اليرموك يوم 
الماضي، على أن كل ما يشاع ويقال عن مخطط تنظيمي جديد ستقوم به الدولة السورية في 

 إلى أنه ال يوجد أية نقطة في المخيم هي مخيم اليرموك أو ما شابه ذلك عار عن الصحة، مشيراً 
 خارج المخطط التنظيمي القديم والمصدق عليه قبل األزمة في سورية.

 - حزيران 25فيما صرحت أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعها الذي عقدته يوم 
ياسية واألمنية يونيو المنصرم مع المسؤولين الميدانيين في المخيمات، أن القيادات السورية الس

أكدت للجنة المتابعة العليا أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق، 
مشيرة إلى أنه خالل األشهر القادمة سيتم التعاون بين األطراف المعنية في الدولة والهيئة العامة 

نية، والجمعيات والمؤسسات لالجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث "األونروا"، والفصائل الفلسطي
وهيئات المجتمع المدني، والجهات المختصة في الدولة السورية، لتقوم بدورها في تقديم الخدمات 

 لألهالي التي تعود لمنازلها، وإزالة األنقاض وإعادة الترميم واإلعمار لمخيم اليرموك.

ت جنوب دمشق بعد عملية وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدا
يومًا استخدمت فيها جميع صنوف  33دامت  2018ابريل  - نيسان 21عسكرية شّنها يوم 

مدنيًا وعشرات الجرحى، وألحقت دمارًا كبيرًا في مباني وممتلكات  33األسلحة، أدت إلى سقوط 
 .المدنيين في اليرموك



 

 لجان عمل أهلي

ي جنوب دمشق، توزيع مساعدات إغاثية )سالت غذائية( تواصل مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية ف
ببيال( جنوب  –بيت سحم  –للعائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 
 .دمشق، وذلك وفقًا إلحصاء وتدقيق المكتب اإلغاثي ألهالي المخيم

مخيم والبلدات المجاورة له يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في ال
 يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة، بسبب استمرار ويالت الحرب في سورية.

 


