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"فقدان  10عناصر من جيش التحرير الفلسطيني وإصابة  15في معارك جنوب سورية"

• مطالبات بتوفير احتياجات مخيم خان الشيح من مادة الخبز
حي التضامن جنوب دمشق ويمكن لألهالي العودة إليها
• محافظة دمشق )690( :منزالً صالحا ً للسكن في ّ
• مجموعة العمل )27( :فلسطينيا ً قضوا بعمليات اغتيال خالل األحداث في سورية

آخر التطورات
أعلن جيش التحرير الفلسطيني في سورية عن فقدان عشرة من عناصره وإصابة  15خالل
مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية ضد تنظيم "داعش" في
محيط بلدة تلول الصفا ببادية السويداء الشرقية جنوب سورية.
وتداولت صفحات إعالمية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني ورقة وقعت باسم رئيس
مستوصف قوات القادسية ،وتضمنت أسماء المفقودين و 15جريحاً تم تخريجهم من المشفى
وإعطائهم إجازات "نقاهة" تراوحت مددها بين  3أيام و 20يوماً.

كما ضمت الورقة أسماء  10عناصر من الجيش فقدوا في المعارك وهم" :معاذ عبد العال"،
عمار عيسى"" ،ثائر صالح"" ،محمود أحمد"" ،حكمت عيسى"" ،يوسف خزاعي"" ،توفيق قاسم،
"أويس موعد"" ،سعيد األسطة" ،و"باسل يحيى" ،وأشار رئيس المستوصف إلى أنهم مازالوا
مفقودين حتى تاريخ  09-25الشهر الجاري.
يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش التحرير الفلسطيني أمس األول عن مقتل ضابطين من عناصره
هم" :وليد مرعي الكردي" قائد الكتيبة  ٤12صاعقة ،والمالزم "عبد الكريم ملحم علي" ،الذين
قضوا يوم الثالثاء  25أيلول  -سبتمبر الجاري خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام
السوري في المعارك الجارية بمحيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية جنوب سورية.
حيث ارتفعت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء االقتتال في سورية إلى ()261
عنص اًر ،قتل معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية.

إلى ذلك ،طالب أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي الجهات
المسؤولة ولجنة التنمية بتوفير احتياجاتهم من مادة الخبز ،وزيادة مخصصات فرن الجليل في
المخيم.
وقال األهالي أن فرن الجليل الوحيد في منطقتهم يعمل لمدة ساعتين فقط يومياً ،وال يكفي لسد

حاجة العائالت في المخيم ،مما يجبر األهالي إلى الخروج لمسافات بعيدة وإلى العاصمة دمشق
إلحضار الخبز.

وشدد األهالي على إعادة تأهيل األفران في المخيم ،حيث تضررت بسبب قصف قوات النظام
ّ
السوري خالل السنوات الماضية ،وعلى ضرورة زيادة و ازرة التموين مخصصات المخيم من مادة
الطحين.

هذا وتعيش معظم العائالت الفلسطينية السورية عامة خالل السنوات الماضية معتمدة على
مساعدات وكالة "األونروا" بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها
العائالت بدفع جزء من إيجارات المنازل وتأمين احتياجاتها األساسية من مأكل ومشرب.
من جانب آخر ،أعلنت لجنة محافظة دمشق المكلفة بدراسة حي التضامن المجاور لمخيم
ّ
اليرموك والذي كان يسكنه مئات العائالت الفلسطينية إلى جانب آالف السوريين ،أن ()690
منزالً صالحاً للسكن يمكن لألهالي العودة إليها ،ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق

القانون رقم  10والذي قد يستغرق بين  ٤إلى  5سنوات.

وقالت اللجنة أنها ستقوم باتخاذ إجراء احترازي لكي يتم تسليم البيوت الصالحة للسكن إلى مالكها
وشاغليها الذين كانوا يقطنونها قبل األحداث ،ويتمثل بوضع الختم الرسمي عليها ،ريثما يراجع
مالكها وشاغلها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك ،ليتم بعدها تسليمها لهم وفض الختم عنها
بشكل نظامي بحضور مندوب من المحافظة ومختار الحي.
وأشارت اللجنة إلى أن البيوت غير صالحة للسكن ال يمكن عودة األهالي إليها ،واألرض تبقى
ملكاً لصاحبها ولكن لن نسمح له بإعادة بناء منزله على اعتبار أنه بيت مخالف.

وأوضحت أن مصير األرض هناك سيخضع للقانون رقم  10وللتنظيم ،بما فيها البيوت الصالحة
للسكن التي سيتم تسليمها ألصحابها ،وسيقيمون فيها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة بالكامل ،األمر
الذي ربما يستغرق من  ٤إلى  5سنوات.
وكان رئيس النظام السوري أصدر في الثاني من نيسان الماضي القانون رقم  10لعام 2018
القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية
بناء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي
وذلك بمرسوم ً
رقم  66لعام .2012
وفي شأن آخر ،قضى ( )23الجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خالل أحداث الحرب في سورية،

غالبيتهم من الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في مجموعة

العمل.
وقال فريق الرصد أن "ظاهرة االغتياالت" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك" وأدت
إلى قضاء ( )18الجئاً فلسطينياً ،وقعت بحق الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،حملت في

طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة اإلنفالت األمني داخل المخيم ،فكان لها
انعكاسات سلبية وخطيرة على الالجئين المحاصرين.
حيث انكفئت المؤسسات اإلغاثية المعنية بتقديم الخدمات اإلنسانية للسكان سواء المحلية أو
الدولية "األونروا" على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم ،وأصبح الالجئ بين خيار
النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسالح الجوع
والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو
االشتباكات الفجائية ،هم" :بهاء صقر"" ،نمر حسن"" ،فراس الناجي"" ،يحيى حوراني" أبو
صهيب" ،مصطفى الشرعان"" ،هشام زواوي"" ،محمد قاسم طيراوية"" ،محمد عريشة"" ،أبو أحمد
هواري"" ،بهاء األمين"" ،عبد هللا رزق"" ،علي الحجة"" ،عبد هللا بدر"" ،أحمد السهلي"" ،أبو العبد
خليل"" ،عبد الناصر مقاري" ،أبو ضياء أمارة"" ،محمود هيثم عقيلة"
وفي جنوب سورية ،تم اغتيال "صابر المصري" ،أحمد نصار" في مخيم درعا ،وفي المزيريب
"أحمد الرماح" ،أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي" ،و"عدوان شهاب" في
سعسع بريف دمشق ،و"كمال غناجة في قدسيا ،و"رضا الخضراء" في قطنا ،والالجئ "محمد
رافع" ،والالجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.
وشددت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة
ّ
العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا االغتياالت تدل على وجود عوامل مشتركة

اجتمعت لدى غالبية الضحايا.

