
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في المعتقالت السورية •

 2013األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد المرقطن" منذ عام  •

 النظام يحتفل بإعادة سيطرته على مخيم اليرموك •

 مهاجراً قبالة سواحل قبرص التركية 19أنباء أولية عن غرق  •

 2084 العدد:

 "المتبقون في مخيم درعا يرفضون التهجير والنازحون يطالبون بعودتهم"

19-07-2018 



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "ياسر يوسف القرقطي" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، 
 سنوات. 5وذلك بعد اعتقاله منذ قرابة 

فاته بعد مراجعة دائرة النفوس، وتبين أنه قضى في الشهر وأكدت عائلة القرقطي أنها تلقت خبر و 
 ، وهو من سكان مدينة درعا البلد.2015العاشر في عام 

 
من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن ارتفاع 

 ضحية. 530حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى 

بالذكر أن النظام السوري عمد مؤخرًا إلى الكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين في الجدير 
سجونه والذين قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية، وذلك بعدما كان السؤال عن 
مصيرهم ضربًا من األمور الصعبة التي قد تودي بفاعلها إلى السجن أيضًا، وذلك عن طريق 

 ي الدوائر التابعة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.نشر أسماء الوفيات ف

 

 آخر التطورات

رفض من تبقى من سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين داخله الخروج مع المجموعات 
المسلحة التابعة لفصائل المعارضة السورية إلى الشمال السوري وتهجيرهم قسرًا، منوهين أنهم 

 انات من الجانب الروسي بعدم التعرض لهم أو قصف المخّيم.حصلوا على ضم



 

فيما طالب عدد من الناشطين ووجهاء مخيم درعا الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية ووكالة 
الغوث )األونروا( بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإعادة إعمار مخيمهم وتأهيل 

 البنى التحتية.

غالبية أبناء مخيم درعا نزحوا إلى أحياء درعا وريفها، فيما ال يزال سكان مخيم الجدير ذكره أن 
% من مبانيه يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي  80درعا الذي دمر حوالي 

يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في 
 مرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.المواد الغذائية واست

 
 60إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد سالم علي المرقطن" )

أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر النظام أثناء خروجه من مخيم اليرموك  5عامًا( منذ 
واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق 

 عن مصيره أو مكان اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

( معتقاًل 1680ير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )مص
 ( نساء.106فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من )

ممثاًل بمحافظ مدينة دمشق ووفد رسمي  ،وفي جنوب دمشق، قام النظام السوري أول أمس
لجنة المصالحة برفع العلم السوري على  حكومي وعدد من المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء



 

مدخل مخيم اليرموك جنوب دمشق، وذلك احتفااًل بإعادة سيطرته على مخيم اليرموك وبلدات 
إبريل المنصرم والتي أدت إلى  -نيسان  19جنوب دمشق، بعد العملية العسكرية التي شّنها يوم 

 فرض سيطرته على كامل بلدات جنوب دمشق.

وري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية وكان النظام الس
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. 

 
 80إلى أن نسبة الدمار التي لحقت بمباني وحارات مخيم اليرموك وصلت إلى أكثر منيشار 

بالمئة من منازل  90بالمئة، ونسبة الخراب وعمليات النهب "التعفيش" وصلت إلى أكثر من 
 المخيم.

مهاجرًا غير نظاميًا قبالة  160مهاجرًا بعد غرق قارب كان يقل  19وفي سياق آخر، قضى 
 قبرص التركية، وفق ما أعلن عنه خفر السواحل التركي. سواحل جزيرة

وقال ناشطون في قضايا الهجرة ضمن ما يسمى "خلية اإلنقاذ والمتابعة" أن عدد األشخاص 
جثة، ويجري البحث من  19وتم نقلهم إلى تركيا، وعدد الجثث 100الذين تم إنقاذهم لحد اآلن 

 د المفقودين.شخصًا في عدا 30قبل خفر السواحل التركي عن 

وأضاف الناشطون أن خفر السواحل التركي أبلغهم عن غرق قارب خشب كبير متهالك أمام 
جزيرة قبرص التركية، منوهين إلى أن أول من أبلغ عن حالة الغرق سفينة تجارية ترفع علم بنما 

ت خفر ميال بحريًا من إقليم انطاليا بجنوب تركيا، ونبه 25رصدت السفينة المهاجرة على بعد 
 .صباحا 6السواحل صباح األربعاء الساعة 



 

ووفقًا لمعلومات القبارصة األتراك، فإن القارب أول من وصل له خفر السواحل التركي، وبدأ 
 بالغرق حوالي الساعة السادسة صباحًا بسبب تدفق المياه إلى غرفة المحرك.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا 
من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، فيما وثقت مجموعة 

 ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية.50العمل )


