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 2502: العدد

 محافظة ريف دمشق: سكان حّي الحجر األسود يستطيعوا العودة إلى منازلهم الصالحة إنشائيا   •

 تحذير لالجئين والنازحين في مخيم الرشيدية من انتشار فيروس التهاب الكبد •

 المختفين قسريا  في سورية تناشد الضمائر اإلنسانية.  ببرلين. عائالتمن أمام السفارة الروسية  •

10-09-2019 

 "( ضحية من "جيش التحرير الفلسطيني" قضوا خالل األحداث في سورية277في ذكرى تأسيسه، )"



 

 آخر التطورات

مجموعة لتأسيس جيش التحرير الفلسطيني، أعلن فريق الرصد والتوثيق في  55الـ في ذكرى 
العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل ) 277( ضحية من مرتباته قضوا منذ  بداية  

 الحرب  الدائرة في  سورية.

شق إلى جانب  وأشار فريق الرصد أن معظم الضحايا قضوا إثر األعمال العسكرية في ريف دم
قوات النظام السوري، وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق من أبرز المناطق التي سقط فيها  

 ضحايا الجيش، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب سورية. 

عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم   15وأضاف فريق الرصد والتوثيق أن 
خالل مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في 

 سجون النظام السوري. 

 
( عنصرًا من مرتبات الجيش اعتقلوا وفقدوا منذ بداية الصراع  17كما وّثقت المجموعة بيانات )

المعارضة  ، ورصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل2011الدائر في سورية منذ عام 
 السورية المسلحة أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي. 

هذا وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح، وإرسالهم 
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة 

  امر يعتبر خائنًا وعمياًل لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم اعتقاله أو المسلحة، ومن يرفض األو 
تصفيته، فيما هاجر آالف الشباب الفلسطينيين من سورية هربًا من التجنيد اإلجباري والمالحقة 

 األمنية.



 

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آالف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش  
آالف   3( موقعًا موزعة في أنحاء سورية، منهم 16ق أنه يقاتل في أكثر من )في وقت ساب

 منخرطون في المعارك.

في سياق آخر، قال عضو مجلس محافظة ريف دمشق "عبد الرزاق ضميرية" أن سكان حّي  
الحجر األسود جنوب دمشق يمكن أن يعودوا إلى منازلهم التي ال يوجد عليها أي خطورة من  

 نشائية. الناحية اإل

وحول المخططات التنظيمية قال ضميرية لمصادر إعالم النظام، أن هناك دراسات تجري من  
ِقبل شركة الدراسات الهندسية لبدء عمليات المخططات التنظيمية للمباني المهدمة ومناطق  
العشوائيات التي ستكون ضمن إعادة التنظيم، مؤكدًا أن المخطط التنظيمي سيكون جاهزًا في  

 ات العام المقبل.بداي

 
وأشار إلى أن الصرف الصحي تمت معالجته بالكامل، والعمل جاٍر اآلن على إنجاز شبكات  

 % فقط، بحسب تعبيره. ٤0المياه والكهرباء واالتصاالت التي ُأنجز منها حوالي 

وأكد ضميرية أن كل ما ُيتناقل عن إبدال األبنية أبراجًا هي مجرد شائعات، وقال من الوارد أن 
تكون التربة فيها غير قابلة لبناء األبراج، وعند معرفتنا لطبيعتها ستظهر النتائج التي ُتبنى عليها  

 دراساتنا، وتوجد أمور فنية يجب أن تؤَخذ بالحسبان. 

  2013وكان حّي الحجر األسود الذي ضّم آالف الالجئين الفلسطينيين قد تعرض منذ عام 
ضع لسيطرة تنظيم داعش، إلى أن شّن النظام السوري لحصار تام إلى جانب مخيم اليرموك وخ

 والروسي عملية عسكرية تعرض خاللها لدمار كبير ووقوع ضحايا بين المدنيين. 



 

في لبنان، حذرت األونروا وناشطون فلسطينيون في لبنان الالجئين والنازحين الفلسطينيين  
من فيروس التهاب الكبد،  والسوريين في مخيم الرشيدية جنوب لبنان بأخذ الحيطة والحذر
 وضرورة التنبه لتدابير الوقاية للحد من أي إصابات محتملة للمرض.

وقالت الوكالة أن قسم الصحة لديها رصد خالل اليومين الماضيين عددًا من اإلصابات بالتهاب 
 الكبد أ، أو ما يعرف بالصفيرة في مخيم الرشيدية. 

الت المرضية، وتقوم بكل التدابير الالزمة لمعرفة وأضافت األونروا أنها تتابع عن كثب الحا
أسباب انتشار المرض والحد منها، وأرسلت عينات من المياه لفحصها، مشيرة إلى أنها ستبدأ يوم  

 اإلثنين حملة توعية وقائية.

حالة مرضية بالتهاب الكبد، من بينهم  50هذا وتحدثت مصادر إعالمية عن وصول ما يقارب 
 البص كانوا في زيارة لمخيم الرشيدية. حالتان في مخيم 

الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم الرشيدية جنوب مدينة  
 ( عائلة. 260صور في لبنان يبلغ حوالي )

في العاصمة األلمانية برلين، ناشدت مجموعة من عائالت المفقودين والمختفين قسريًا في سورية  
 نسانية لإلفراج عن جميع المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين عند كل الجهات.الضمائر اإل 

الضغط على النظام السوري   وطالبت العائالت خالل وقفة أمام مبنى السفارة الروسية في برلين
 ومن شارك بتغّييب الشباب.

 



 

وشارك في الوقفة العديد من المنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان ومحاسبة المجرمين، ومجموعة  
 . من عائالت المفقودين والمغيبين في سورية، وناشطون من عدة جنسيات 

جانبها  ووضع منظمو الوقفة صور المغيبين والذين وصلت إلى ذويهم شهادات وفاتهم، وإلى 
شهادات وفاة صورية، ومن بينها صور للناشط الفلسطيني "نيراز سعيد" والمبرمج الفلسطيني  

 "باسل الصفدي" الذين قضيا تحت التعذيب في السجون السورية.

وتحدث ذوو المعتقلين عن شهادات الوفاة التي يصدرها النظام إلعالم عائالت المغيبين بأن  
منذ عدة سنوات، وأكدت العائالت إلى أن الحرب في سورية لم  مفقودهم قد توفي بسكتة قلبية 

ألف مفقود ال يمكن ان يكون هناك سالم أو   100تنتهي بعد، وبدون خطوات حقيقية لتحرير 
 عدالة.


