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 2612: العدد

 "العائالت الفلسطينية والسورية للنزوح عن إدلب الجوية تدفعالغارات "

 ألف دوالر لمشفى يافا بدمشق   250الرئيس الفلسطيني يقدم  •

 البدء بترحيل األنقاض من حّي "الحجر األسود" جنوب دمشق  •

 سنوات  4األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "قدري اسماعيل" منذ   •

19-12-2019 



 

 آخر التطورات 

دفعت الغارات الجوية للطيران الروسي والمدفعي لقوات النظام السوري، العائالت الفلسطينية  
جنوبي، هربًا من الموت وللبحث عن مالذات آمنة والسورية للنزوح من بلدات وقرى ريف إدلب ال

 لهم وألطفالهم.  

هذا ويشن النظام السوري وحليفه الروسي منذ أكثر من أسبوع غارات يومية على عدة مناطق في 
 إدلب وريفها تسببت بمقتل عشرات المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

فلسطينية التي ٌهجرت من مخيمي  من جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل أن عشرات العائالت ال
اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق إلى الشمال السوري تشعر بحالة من عدم األمان واالستقرار  

 في تلك المنطقة المتوترة والمشتعلة باستمرار.  

 
وكان عدد من العائالت الفلسطينية نجت في وقت سابق من الموت بأعجوبة بعد تعرض حي  

   صف الطيران الحربي التابع للنظام السوري.القصور بمدينة إدلب لق

ومنظمات حقوق   المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الجهات المعنية بدورهم طالب 
الخطوات الكفيلة  واتخاذ اإلنسان والجمعيات اإلغاثية ووكالة األونروا العمل على ضمان سالمتهم 

 ين سبل العيش الكريم. بتقديم الحماية لهم وانتشالهم من مأساتهم وتأم

في سياق مختلف سّلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد  
كانون األول/ ديسمبر الجاري، قرار الرئيس الفلسطيني محمد عباس،   16الهادي، يوم االثنين 

ينص على شراء أجهزة  لمدير الهالل األحمر الفلسطيني في سوريا، د. عاطف إبراهيم، الذي 



 

طبية )جهاز تخدير، جهاز أوكسجين، وجهاز تصوير أشعة سينية( لمستشفى يافا في العاصمة  
السورية دمشق، والتي تقدر قيمتها بمئتين وخمسين ألف دوالر أمريكي، وذلك للتخفيف من معاناة  

 ج برسوم بسيطة.  الالجئين الفلسطينيين وأبناء الشعب السوري، من خالل تقديم الطبابة والعال

ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات  
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، عالوة على االعتقاالت وسقوط 

 ضحايا جراء الصراع الدائر.

د "خالد خميس" المباشرة بحملة لترحيل  من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس مدينة الحجر األسو 
 األنقاض والردميات من الشارع الرئيسي بحّي الحجر األسود جنوب دمشق وفتح الشوارع.

وأضاف خميس أن حملة ترحيل األنقاض هو مقدمة لدخول الورشات للبدء بتأهيل البنى التحتية  
ة األهالي إلى منازلهم في األحياء  التي تدمرت وإعادة الخدمات األساسية إلى التجمع، تمهيدًا لعود 

 الصالحة للسكن. 

 
وأشار إلى توجيه آليات مديرية الخدمات الفنية لمحافظة ريف دمشق للمساهمة في ترحيل 
األنقاض والردميات بمشاركة المجتمع المحلي واألهالي، لتنظيف استراد المدينة من األنقاض، 

وعة بترحيل كامل األنقاض من الشوارع  منوهًا بأن العمل مستمر حتى انجاز الخطة الموض
 الرئيسية. 

وكان يعيش في حّي الحجر األسود جنوب دمشق قبل أحداث الحرب، مئات العائالت الفلسطينية  
 التي هجرت بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري.



 

سطيني " قدري صبحي اسماعيل "  في ملف المعتقلين يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفل
وحتى اللحظة، حيث اعتقل أثناء مروره من حاجز مخيم   6/2015/ 18عامًا( منذ تاريخ  49)

حلب، اليرموك التابع للنظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له، وهو من سكان محافظة 
 ترد عنه أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقاله.  ولم

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، 1769ت المجموعة حتى اآلن )من جانبها وثق
 بينهم نساء وأطفال. 

 


