
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسطينيون جنوب سورية يواصلون تسوية أوضاعهم مع النظام •

 لواء القدس الموالي للنظام السوري يتهم مسؤول عملياته ببيع أسلحة لداعش  •

 ألف مختٍف قسرياً في سورية 75"العفو الدولية" تطلق عريضة توقيعات للكشف عن مصير  •

 2109 العدد:

 "احتجاجات في مخيم دير بلوط لتردي أوضاعهم المعيشية"

13-08-2018 



 

 آخر التطورات

نّظم مهجرو جنوب دمشق ومخيم اليرموك اعتصامًا في مخيم دير بلوط شمال سورية، احتجاجًا 
 على أوضاعهم المعيشية والصحية المتردية، وسوء الخدمات المقدمة.

المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان والجمعيات اإلغاثية ووكالة األونروا  وطالب المهجرون الجهات
 ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم.

يومًا، االمر الذي  17وقال المعتصمون أن المخيم يفتقد للماء الصالح للشرب منذ أكثر من 
ب الماء غير الصالح للشرب، مما تسبب بالتهابات في األمعاء أجبر الصغار والكبار لشر 

 وحاالت إسهال شديد عند األطفال.

 
وبعض الكوادر اإلدارية  نالمعتصميوأضاف أحد المعتصمين أن ُمشاّدات كالمية حصلت بين 

في المخيم تطورت إلطالق نار في الهواء من قبل الشرطة الحرة في المخيم، حيث يتمسك قاطنو 
 برفع شكوى على إدارة المخيم الحالية، لتقصيرها في توفير سبل العيش الكريم لألهالي. المخيم

ومخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية، ويحوي 
( خيمة، ويعاني المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية وانقطاع الماء 1100المخيمان قرابة )

 واآلخر.بين الحين 

ومن شمال سورية إلى جنوبها، يواصل الالجئون الفلسطينيون تسوية أوضاعهم األمنية مع النظام 
السوري، في مراكز مخصصة من قبل الجانب الروسي ووزارة الُمصالحة والجهات األمنية التابعة 

 للنظام.



 

وا إلى تلك المراكز لتعبئة وقال مراسلنا أن أعدادًا كبيرة من الالجئين الفلسطينيين والسوريين توجه
 استمارات، سيتم رفعها للجهات األمنية السورية لتسوية وضع المطلوبين لألجهزة األمنية السورية.

وأضاف مراسلنا أن ملف التسوية في مخيم درعا شارف على االنتهاء وتمت تسوية وضع غالبية 
المزيريب والتي يقطنها آالف  سكان المنطقة، مشيرًا إلى بدء التسويات في مركز الصاعقة بلدة

 الالجئين الفلسطينيين.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ اتفاق التسوية الذي أبرم بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية، 
التي نصت على خروج المسلحين والمدنيين ممن يرفض البقاء في المنطقة، وتسوية وضع من 

 يريد البقاء.

جئين الفلسطينيين رفضوا الخروج مع المجموعات المسلحة وكان المتبقون في مخيم درعا لال
التابعة لفصائل المعارضة السورية إلى الشمال السوري وتهجيرهم قسريًا، بعد أن حصلوا على 

 ضمانات من الجانب الروسي بعدم التعرض لهم أو قصف المخّيم.

سوري أن قيادات في وفي شأن آخر، قالت مصادر مقربة من "لواء القدس" الموالي للنظام ال
المجموعة، سربت تفاصيل تحقيقات الفلسطيني "سامر رافع" مسؤول عمليات اللواء بعد شهر من 

 اعتقاله من قبل األمن السوري، وتتهمه ببيع أسلحة لتنظيم داعش.

 
وأضافت تلك المصادر أن قائد اللواء الفلسطيني "محمد السعيد" وّجه اتهامات للرافع ببيع 

 م داعش في دير الزور، عندما كان اللواء يقاتل هناك. صواريخ لتنظي

ووفق ما سرب من جلسات التحقيق فإن شاحنة محملة بالصواريخ الموجهة فقدت ليتبين بعدها 
حصول داعش عليها، واتهم الرافع ببيعها عبر وسطاء محليين وبمعرفة ضابط لدى النظام، حيث 



 

لى أنها مستهلكة، وأخذت الشحنة عبر أشخاص طلب األخير منه إخراج الدفعة من الصواريخ ع
 وتم تسليمها لداعش.

فيما اتهمت مصادر من مخيم النيرب قائد اللواء محمد السعيد، بتلفيق التهمة إلجبار مسؤول 
 عملياته سامر رافع اإلفصاح عن مبالغ بمئات أالف الدوالرات كانت بحوزته.

يام منزل رافع بحثًا عن أموال، وتم مصادرة وأضافت تلك المصادر أن دورية مسلحة فتشت منذ أ
 آالف الدوالرات بعد معلومات ادلى بها خالل جلسات التحقيق.

ويعرف "سامر رافع" في أوساط مخيم النيرب من ذوي السمعة السيئة، وقد اعتقل بداية األحداث 
ورية يومها بتهمة السطو المسلح وسرقة منازل في مدينة حلب، وقد ظهر على وسائل اإلعالم الس

 يدلي باعترافه بالتهم الموجهة له إال أنه أفرج عنه بعد سنة.

إلى ذلك، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية لجمع توقيعات من أجل الكشف عن 
 . ألف مختف قسري خالل أحداث الحرب داخل سورية 75مصير 

ة تخضع عشرات اآلالف من وقالت المنظمة عبر موقعها اإللكتروني "إن الحكومة السوري
المدنيين والعاملين في مجال المساعدات اإلنسانية والناشطين السلميين لالختفاء القسري أو 

 .ال لشيء إال لنشر الخوف وسط المدنيين ومعاقبتهم جماعًيا"-االعتقال التعسفي 

وأضافت المنظمة أن الكثيرين تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة في السجون، 
 شخٍص الحياة في الحجز نتيجة لذلك. 15,000وقد فارق ما يزيد على 

 



 

القسري لمئات  الختفاءاكما حّملت العفو الدولية جماعات المعارضة المسلحة المسؤولية عن 
يطرتها، وإخضاعهم للتعذيب، ولضروٍب أخرى من سوء األفراد في المناطق الخاضعة لس

 المعاملة.

واتهمت النظام السوري والجماعات المسلحة بانتهاك القانون الدولي، حيث تتم هذه الممارسات 
 كجزٍء من حملٍة واسٍعة النطاق ومنظَّمة ضد السكان المدنيين.

المفقودين والمختفين في سوريا،  وحّثت المنظمة على المبادرة بالتحرك فورًا، وعلى دعم عائالت
من خالل حّث روسيا والواليات المتحدة على ممارسة الضغط على النظام السوري والجماعات 

 المسلحة كي تكشف النقاب عن مكان وجود ومصير أحبائهم المختفين.

 ( معتقاًل فلسطينيًا اليزال مصيرهم مجهوالً 1688يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق )
 في األفرع األمنية وسجون النظام السوري.


