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"توثيق قضاء فلسطيني في السجون السورية يرفع حصيلة ضحاياه إلى ( )584ضحية"

• مصادر إعالمية روسية :العثور على مخبأ أسلحة لداعش في مخيم اليرموك
• لقاء بين مدير األونروا في سورية ومحافظ حلب لمناقشة وضع مخيمي النيرب وحندرات
• حفل تكريم لأليتام في مخيم الرمل الفلسطيني بالالذقية

آخر التطورات
وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "يوسف الكركتي" من أبناء مدينة درعا تحت
التعذيب في سجون النظام السوري ،وتم اعتقاله في عام  2013من قبل المخابرات الجوية
السورية حتى أعلن عن وفاته في الشهر الـ  11من عام .2015
مما يرفع حصيلة ضحايا التعذيب في السجون السورية إلى ( )584الجئاً فلسطينياً بينهم نساء
وأطفال ،بحسب فريق الرصد في مجموعة العمل.

في غضون ذلك ذكرت مصادر إعالمية روسية أن الشرطة العسكرية الروسية عثرت يوم أمس
على مستودع سري استخدمه تنظيم داعش لتخزين أسلحته ،أثناء سيطرة التنظيم على مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.
وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية للصحفيين" :قدم ساكن محلي أثناء دوريتنا في
أنقاض مخيم اليرموك معلومات حول وجود أسلحة وذخائر تركها مسلحو "داعش" في نفق تحت
فجر المهندسون السوريون الذخائر في النفق نفسه،
منزل ،وتم العثور فيه على الذخائر" ،ثم ّ
بحسب تلك المصادر.
وذكر المتحدث باسم الشرطة الروسية أن من بين هذه الذخائر قذائف يدوية الصنع وألغاما
أرضية ،باإلضافة إلى قاذفة صواريخ صنعها المسلحون من الصفائح المعدنية واألنابيب.
ناشطون فلسطينيون حذروا من استخدام القضية وغيرها للمماطلة بعودة أهالي مخيم اليرموك،
ووقف أساليب الخداع لتبرير منع عودة األهالي إلى منازلها التي تضررت بشكل كبير جراء
قصف قوات النظام السوري والروسي.

وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة من شهر نيسان/
أبريل  2015وحتى بدء العملية العسكرية يوم  18نيسان – أبريل .2018
وفي شمال سورية ،التقى مدير األونروا في سورية "مايكل أمانيا" ومحافظ حلب "حسين دياب"
ووفود فلسطينية ،واستعرض خالل اللقاء اوضاع الالجئين الفلسطينيين في حلب ،وأهمية إعادة
تأهيل المخيمات وتقديم جميع الخدمات الحكومية أسوة بباقي مناطق وأحياء المحافظة.
وأشار أمانيا خالل حديثه عن أن الوكالة سترسل مهندسين إلعادة تقييم االبنية المتضررة للوكالة
 مخيم حندرات -وتحدث عن الوضع المالي الذي تعاني منه الوكالة نتيجة لقطع التبرعات منقبل الواليات المتحدة األمريكية.

ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات

التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة
إليه.
في الالذقية أقامت جمعية البر والخدمات االجتماعية بالالذقية بالتعاون مع دائرة الالجئين
الفلسطينيين حفل تكريم لأليتام وأبناء ضحايا الحرب الفلسطينيين في مخيم العائدين بالالذقية.
وشارك في االحتفالية مئات الالجئين الفلسطينيين وشخصيات فلسطينية وفصائلية ورجال دين
وقدم األطفال والناشئين عدداً من العروض المسرحية والغنائية ،مما أدخل
مسلمين ومسيحيينّ ،

السرور والبهجة على األطفال.

يذكر أن مخيم الرمل في الالذقية يعد من أكثر المخيمات أمناً في الوضع الراهن حيث لم
يتعرض للحصار والقصف العنيف كما هو الحال في معظم المخيمات الفلسطينية في سورية،
لكن تعرض في بداية الحرب إلى حملة من االعتقاالت وقضى عدد منهم في السجون السورية.

