
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد اإلفراج عنه بصفقة "كفريا والفوعا": فلسطيني يناشد لمعرفة مصير عائلته •

 مناشدات إلخراج جثامين الجئين فلسطينيين تحت األنقاض في مخيم اليرموك •

 بدء تحديث بيانات فلسطينيي سورية في منطقة سبلين جنوب لبنان وسط حالة فوضى بين األهالي •

 2086 العدد:

 "معتقالً فلسطينياً جديداً سيشملهم اتفاق "كفريا الفوعة" في سورية 19الكشف عن "

21-08-2018 



 

 آخر التطورات

( 19كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن أسماء )
وعة" المبرم معتقاًل فلسطينيًا جدد وردت أسمائهم بقوائم المعتقلين الذين سيشملهم اتفاق "كفريا الف

 بين النظام السوري واإليراني من جهة و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى.

 
معتقلين من أبناء مخيم اليرموك  10وأكدت مجموعة العمل إلى أن القوائم الجديدة ضّمت أسماء 

من دمشق، مشيرة إلى أن المعتقلين هم: "عامر أحمد كساب" من  5من مخيم جرمانا و 3و
، 1981، "محمود حسن جمعة" 1998"محمد رامز محمد عماد الدين قاوون" ، 1981مواليد 

، "رامي قاسم"، "فهد منذر 1994"باسل محمد حسين"  -، 1998"ايناس عبد الناصر بدوي" 
، و"ماهر حسن محسن" 1995، "خالد عمر حامد" 1979، "بدر محمد قاعود" 1994االشقر" 
، "عيسى صايل مصطفى" 2000يل لطفي حمد" وهم من أبناء مخيم اليرموك، و"اسماع 1975
 1966"توهان علي القبسي" و وهم من أبناء مخيم جرمانا، 2001، "ربيع احمد حجازي" 1985

، "عبد 1986،"عبد الرزاق ابراهيم السعدي" 1981كفر سوسة دمشق، "حسان محمد الوحش" 
 1970ى الشهابي" ، و"خولة عيس1988، "محمد مأمون الدبس" 1969الرحمن محمود مدربس" 

 وهم من سكان مدينة دمشق.

معتقاًل فلسطينيًا سيتم اإلفراج  23الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل نشرت أول أمس أسماء 
عنهم ضمن اتفاق "كفريا الفوعة" المبرم بين النظام السوري واإليراني من جهة و"هيئة تحرير 

 ( الجئًا.42الذين سيفرج عنم إلى ) الشام" وبذلك ترتفع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين



 

من جانب آخر، أطلق الالجئ الفلسطيني 
السوري "رامي قاسم" من سّكان مخّيم 
اليرموك، الذي أفرج عنه بصفقة "كفريا 
والفوعا"، نداء مناشدة لمعرفة مصير عائلته 
التي لم يعد يعرف مصيرها وما حل بها منذ 

 اعتقاله. 

قاسم يتواجد ووفقًا لمصدر إعالمي فأن ال
حاليًا في منطقة جامع سعد بمدينة إدلب، 

 وال يعلم شيئًا عن ذويه، ويناشد كل من يتعّرف عليه، التواصل مع عائلته وأقاربه.

في غضون ذلك، ناشد ناشطون وأبناء مخيم اليرموك المؤسسات والهيئات والهالل األحمر 
 المخيم.يزالوا تحت أنقاض القصف في  ضحايا ال 5انتشال جثامين 

 وأكد ناشطون أن كاًل من: "عبد الهادي فايز عبد الهادي"، و"باسمة غوطاني"، و"هيفاء الحاج"،
"محمد هدبة"، و"انشراح الشعبي" تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة و

 فلسطين.

ق، وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية النظام السوري قد طالبت في بيان ساب
بالسماح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت 

 االنقاض والركام.

 



 

كما أدانت منع النظام السوري أهالي مخيم اليرموك من انتشال جثث ضحاياهم العالقة تحت ركام 
خالل عمليته  األنقاض نتيجة القصف العنيف الذي تعرض له المخيم من قبل الطيران الحربي

 العسكرية التي شنها على جنوب دمشق.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان للتدخل وممارسة الضغط على النظام 
السوري إلخراج جثث العائالت الفلسطينية التي التزال تحت ركام منازلها في مخيم اليرموك 

 لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

دأ الالجئون الفلسطينيون من سورية في منطقة سبلين بأقليم الخروب جنوب لبنان، وفي لبنان، ب
بالتوافد إلى مدرسة بيت جاال التابعة لألونروا إلعادة تسجيل بياناتهم بناء على دعوة األونروا، إذ 

 أعلنت الوكالة في وقت سابق عن قيامها تحديث بيانات العائالت الفلسطينية السورية في لبنان.

يما اشتكى عدد من العائالت الفلسطينية السورية من حالة الفوضى وعدم التنظيم التي رافقت ف
إعادة التسجيل في مدرسة بيت جاال، وعزا األهالي سبب ذلك عدم اتباع األونروا آلليات عمل 

 واضحة لتنظيم العمل والتعامل مع الجموع الكبيرة التي وفدت إلى مكان التسجيل.

ض منهم أن مدة التسجيل التي حصرتها األونروا بيوم واحد هي غير كافية، حيث بينما رأى البع
( عائلة فلسطينية سورية تقطن بوادي الزينة وكترمايا وجدرا ومنطقة الشحيم 650أن حوالي )

 والجية وسبلين.

وطالب عدد من الالجئين تنظيم آلية عملها باتباع أسلوب احصائي أكثر تطورًا، وعدم حصر 
البيانات بيوم واحد وارسال رسائل نصية لالجئين للحضور على دفعات صغيرة لتحديث تحديث 
 بياناتهم.

التزامهم و  بدورهم حمل موظفو األونروا األهالي المسؤولية عن حالة الفوضى وعدم االنضباط
 بالنظام المتبع، رغم أن األونروا أعطت المراجعين أرقام تسلسلية تسهل عليهم الدخول بانتظام،

 وأضافوا أن بعض العائالت أصرت أن تدخل قبل غيرها وتثير الفوضى. 

هذا وُسجل حاالت مرضية رافقت عملية تسجيل البيانات نتيجة االزدحام الشديد وانتظار الالجئين 
 الفلسطينيين السوريين تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة.


