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 2505: العدد

 توتر أمني ومداهمات في قدسيا يزيد معاناة النازحين الفلسطينيين  •

 "فيس بوك" تغلق صفحة "جيش التحرير الفلسطيني" اإلعالمية  •

 أيام 3تلوث المياه يجبر األونروا على إغالق أبواب مدارسها في مخيم الرشيدية لمدة  •

13-09-2019 

 "مناشدة للكشف عن مصير المعتقل الفلسطيني في سورية "فائز مناد"



 

 آخر التطورات

معرفة مصير  ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "فائز مناد الطيب مناد"
من السجون وأفرع المخابرات السورية ممن تمكنوا من رؤيته أو   نجلها، وخاصة المفرج عنهم
 حصلوا على معلومات بشأنه.

ولم تتلق عائلته أي خبر عنه منذ ذلك الوقت، وهو من أبناء   2012وكان مناد قد اعتقل عام 
 مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق. 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون  1767من ) وتواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على أكثر 
 ( معتقالت.108النظام السوري منهم ) 

 
في سياق غير بعيد، اشتكى النازحون الفلسطينيون في مدينة قدسيا بريف دمشق من توتر  

التابعان للنظام في ساحات  215األوضاع األمنية، وانتشار عناصر األمن السياسي وفرع 
 ي قّيد حركتهم وجعل الشباب من بينهم حبيسي المنازل.المدينة وشوارعها، األمر الذ 

وقال ناشطون في المدينة إن قوات األمن السوري اعتقلت عددًا من الشبان ألسباب مجهولة، 
وتجري عمليات تدقيق امني على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة وضاحيتها ومنطقة  

 الصفاف.

لحين واآلخر على سكان المدينة ألسباب عديدة،  وأضاف ناشطون أن قوات النظام تضّيق بين ا
وإجراء عمليات تفييش لمالحقة الشباب للخدمة اإلجبارية واالحتياط، مما دفع الشباب لعدم  

 المرور على حواجز النظام.



 

( آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا  6وتعيش حوالي )
 في صحنايا ظروفًا معيشية قاسية. ومئات النازحين الفلسطينيين 

 
، أغلقت شركة "فيس بوك" الصفحة  55الـ في غضون ذلك، وبالتزامن مع ذكرى تأسيسه 

اإلعالمية لما يسمى "إدارة التوجيه السياسي والمعنوي لجيش التحرير الفلسطيني في سورية، دون  
 توضيح األسباب. 

تهدف مواقع المعارضة السورية في  وتعنى الصفحة بنشر تدريبات وعمليات عسكرية وقصف يس
 عدة مناطق، إضافة إلى دعوات للتجنيد والقتال إلى جانب قوات النظام السوري. 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل  هذا وأعلن فريق الرصد والتوثيق في 
 )277( ضحية من مرتباته قضوا منذ  بداية الحرب  الدائرة في سورية. 

)األونروا( المدارس التابعة   ن الفلسطينيينوب لبنان، أغلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين في ج
  11لها في مخيم الرشيدية بمدينة صور لمدة ثالثة أيام، وذلك اعتبارًا من يوم أمس األربعاء 

 . 2019أيلول/سبتمبر  

مدارس جاء وأشارت وكالة الغوث في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل أن قرار إغالق ال
نتيجة للفحوص المخبرية التي أجرتها على عينات المياه التي أخذت من بئر تغذي خزانات  

 وشبكات المياه في مدارس األونروا، حيث أظهرت النتائج أنها ملوثة ببعض الجراثيم.

من  وبّينت األونروا ستقوم باستبدال خزانات المياه في المدارس وتعقيم شبكات المياه كافة، والتأكد 
 معالجة مصادر المياه بهدف السيطرة بشكل تام ونهائي على أي خطر عدوى أو إصابة. 



 

وقالت وكالة الغوث إنها تقوم بإجراء المزيد من الفحوص المخبرية في الجامعة األمريكية في  
بيروت للتأكد ما إذا كانت هذه المياه تحمل أيضًا فيروس التهاب الكبد الوبائي من نوع "أ" أو ما  

 عرف بـ "الصفيرة".ي  

مشيرة إلى أنها مستمرة منذ يوم اإلثنين المنصرم، بتعزيز حملة التوعية الوقائية، مطالبة جميع  
أهالي المخيم بالتنبه لتدابير الوقاية للحد من أي إصابات محتملة، موضحة أنها ستنشر التدابير  

 في وقت قريب.

 
ات الالزمة وتتعاون مع كل المعنيين والفاعلين  وطمأنت الوكالة األهالي بأنها "اتخذت كل اإلجراء

على األرض"، داعية إلى مراجعة أقرب عيادة لـ "أونروا" أو مكتب مدير المخيم في حال وجود 
 أي استفسارات. 

وكانت األونروا حذرت منذ عدة أيام الالجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين في مخيم الرشيدية  
يروس التهاب الكبد، وضرورة التنبه لتدابير الوقاية للحد من أي بأخذ الحيطة والحذر من ف

 إصابات محتملة للمرض.

هذا وتقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور  
 ( عائلة.260في لبنان حوالي )


