
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2465العدد: 

04-08-2019 

 متر مكعب من أنقاض مخيم درعا 2400ترحيل أكثر من  •

 حادثة اغتيال في المزيريب جنوب سورية تثير قلق األهالي  •

 طفل 1500اختتام مشروع مخيم القدس الصيفي جنوب تركيا بمشاركة  •

 انتهاكات متواصلة في السجون السورية"""عامان على قضاء "باسل الصفدي

 



 

 

 آخر التطورات 

مع مرور عامين على إعدام المدّون ومطور البرمجيات المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل" 
الصفدي في سجون النظام السوري، ال يزال النظام السوري يمارس انتهاكات جسيمة بحّق 

 المعتقلين عمومًا والفلسطينيين بشكل خاص.

 
النظام يمارس التعذيب ويطبق فقد أكد عدد من المعتقلين أفرج عنهم خالل فترات الحقة أن 

 كافة وسائل إذالل السجناء، ويستعمل أدوات وأشكال عديدة لذلك.

فيما تتعرض المعتقالت وفق شهادات مفرج عنهن، إلى االغتصاب واالعتداء الجسدي 
 والنفسي، وشمل األطفال والقّصر لنزع اعترافات لم يمارسوا معظمها.

معتقل فلسطيني ( 1759)هذا ووفقًا آلخر اإلحصائيات التي وثقتها المجموعة فإن نحو 
حاالت قتل ( 607)على األقل داخل السجون السورية، إضافة إلى رصد ما ال يقل عن 

 تحت التعذيب حتى اللحظة.

ولي يزال آالف الالجئين الفلسطينيين بينهم النساء واألطفال في المعتقالت السورية مجه وما
 المصير، يواجهون أقسى أنواع المعاملة الالإنسانية والتعذيب الممنهج.



 

في حين سّلم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، وكشف 
ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات  50النظام في اآلونة األخيرة عن قضاء أكثر من 

 بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.

وفي هذا مخالفة واضحة لإلعالن العالمي بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ 
( منه التي نصت على اعتبار 5في المادة رقم ) 1974والنزاعات المسلحة الصادر في عام 

تعتبر أعمااًل إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية »هذه الممارسات اجرامية 
 «. نساء واألطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيبوالالإنسانية لل

مطالبتها النظام السوري « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»من جانبها جددت 
واإلفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، وطالبت باتخاذ  باإلفراج

ا فيها االغتصاب والممارسات كافة التدابير الالزمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بم
ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات الالزمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات 

 والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.

( 2400في شأن آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، أنه تم ترحيل أكثر من )
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، حيث أشرفت مؤسسة  متر مكعب من ردميات

"بصمة شباب سورية" عن رفع الركام من شوارع المخيم الرئيسية والمغلقة، األمر الذي القى 
 ترحيبًا وارتياحًا بين األهالي.

 



 

 العديد من األحداث الميدانية 2018وكان مخّيم درعا لالجئين الفلسطينيين شهد خالل عام 
كان أبرزها سيطرة النظام على المخّيم والمناطق المحيطة به بعد العملية العسكرية التي شّنها 

على بلدات درعا بما فيها مخّيم درعا وبلدة المزيريب  2018في منتصف شهر حزيران/ يونيو 
 .قت دمارًا واسعاً والعديد من األحياء التي يقطنها اآلالف من الالجئين الفلسطينيين، وألح

في ريف درعا أيضًا، قالت مصادر ميدانية في المزيريب جنوب سورية إنه تم تسجيل حادثة 
 اغتيال جديدة في المزيريب، مما سبب حالة خوف وقلق بين األهالي الفلسطينيين.

وذكرت إن مجهولين أطلقوا الرصاص على "فادي القرعان" أحد عناصر المعارضة السابقة، 
 الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، والذ المجهولون بالفرار.وبعد تسوية وضعه انضم إلى 

( عائلة فلسطينية في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من العائالت 1700هذا ويعيش قرابة )
 الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا.

 لجان عمل أهلي

القدس" في الجنوب التركي اختتمت جمعية "خير أمة" مشروع المخيم الصيفي الثاني "مخيم 
 طفل ومتطوع ومتطوعة. 1500بمشاركة أكثر من 

المحتاجين من فلسطين المحتلة، معية اإلسالمية إلغاثة األيتام و المخيم يأتي برعاية الج
 ويضم فعاليات ترفيهية وتثقيفية ونشاطات متنوعة ضمن مشروع المخيمات الصيفية.

 


