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"مجموعة العمل 49 :طفالً فلسطينيا ً مغيبا ً قسريا ً في سورية"

• األمن يمنع دفن فلسطيني في مقبرة خان الشيح بحجة كورونا
• ترحيل األنقاض من حيي الثورة وتشرين بمنطقة الحجر األسود
آخر التطورات

• تعيين قائد جديد لجيش التحرير الفلسطيني في سورية

آخر التطورات:
يواصل النظام السوري وأجهزته األمنية اعتقال  49طفالً فلسطينياً اختفوا قس اًر بين عام - 2011

 ،2020بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى مجموعة العمل.

وقال فريق الرصد تتراوح أعمار األطفال بين العام الواحد و 17عاماً ،وهم في حالة إخفاء قسري
منذ اعتقالهم وال يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

كما وثقت المجموعة ضحيتين من األطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت
عائالتهما ،دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.
ويشير فريق الرصد إلى أن أعداد المعتقلين والمختفين من األطفال الفلسطينيين في السجون السورية
أكبر من العدد الموثق ،نظ اًر لتكتم النظام وإحجام األهالي عن التبليغ عن أطفالهم خوفاً من بطش

النظام.

في ريف دمشق الغربي ،قالت مصادر محلية في مخيم خان الشيح إن قوات األمن السوري منعت
دفن أحد أبناء مخيم خان الشيح في مقبرة المخيم الشرقية بحجة أنها غير مخصصة للوفيات
بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن األمن السوري وفريق طبي أخذ الجثة خالل عملية الدفن في المقبرة ،وأجبر
العائلة على دفنها في مقبرة منطقة نجها بريف دمشق ،والتي خصصت لدفن وفيات كورونا.
في شأن آخر ،دخلت آليات محافظة القنيطرة إلى منطقة الحجر األسود جنوب دمشق للمشاركة
في عملية إزالة األنقاض والردميات من حي الثورة ،في حين تعمل محافظة دمشق على ترحيل
ّ
الركام من حي تشرين.
ّ
ويتهم أبناء الحجر األسود المتعهدين الذين رست عليهم مناقصة إعادة فتح الطرق وتأهيلها بالسرقة
والتعفيش ،يشار أن حي الحجر األسود جنوب دمشق كان يضم قبل أحداث الحرب وخاللها ،آالف
الالجئين الفلسطينيين ُهجر غالبيتهم بعد سيطرة قوات المعارضة وتنظيم داعش عليهما ،وحمالت
القصف العشوائي من قبل النظام السوري.

في على صعيد آخر ،ذكرت مصادر مقربة من جيش التحرير الفلسطيني في سورية تعيين "أكرم
السلطي" قائداً عاماً لجيش التحرير الفلسطيني رئيسـاً لهيئة االركان ،وذلك خلفاً لرئيس األركان

السابق "محمد طارق الخضراء" الذي قضى قبل نحو شهر جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان السلطي يشغل نائب رئيس هيئة األركان في جيش التحرير الفلسطيني ،وتولى لسنوات عديدة
"شعبة االستطالع واألمن العسكري" والتي تشرف عليها مخابرات النظام السوري ،وعرف عنها
بممارسات ال تقل سوءاً عن أي فرع مخابرات في تعذيب المعتقلين.

