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 2526: العدد

 البدء بفتح طرقات حّي التضامن جنوب دمشق تمهيداً لعودة النازحين •

 طالب مخيم النيرب يطالبون بتأمين وسائل نقل لجامعاتهم •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "يوسف الكبرا" للسنة السابعة •

 "تعميم أسماء المطلوبين للخدمة العسكرية يثير مخاوف الفلسطينيين جنوب دمشق"

04-10-2019 



 

 آخر التطورات

تسود حالة خوف وقلق بين الشباب الفلسطينيين المتواجدين جنوب دمشق، بعد تعميم النظام  
 ء المنطقة الجنوبية لدمشق.السوري أسماء المطلوبين للخدمة العسكرية من أبنا

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، أن شعبة التجنيد العامة التابعة للنظام أصدرت مطلع األسبوع  
آالف مطلوب من أبناء بلدات جنوب دمشق، ألداء الخدمة العسكرية  6الجاري، قائمة بأسماء 

 اإللزامية واالحتياطية في صفوف جيش النظام. 

ارات النظام األسماء على الحواجز المحيطة بالمنطقة، وبدورهم  وبحسب الموقع عممت استخب
يتولى مخاتير األحياء وأقسام الشرطة مهمة تبليغ الشبان على الفور، على أن يقوموا بتسليم  

 أنفسهم خالل مدة أقصاها نهاية تشرين األول المقبل. 

 
لسوري والفلسطينيين  يأتي ذلك وسط انخفاض كبير في أعداد الملتحقين عمومًا بجيش النظام ا

خاصة بجيش التحرير الفلسطيني ألسباب أبرزها، انخفاض الدافعية القتالية لدى الشباب 
الفلسطينيين في سورية، ولمشاركة الجيش في المعارك المتواصلة إلى جانب جيش النظام السوري  

 ضد المعارضة.

وا من مخيم اليرموك آالف الجئ فلسطيني غالبيتهم نزح 5هذا ويعيش جنوب دمشق أكثر من 
، وحملة قصف قوات النظام السوري والروسي 2015قبيل دخول تنظيم داعش للمخيم عام 

 األخيرة على المخيم. 

 



 

من جانب آخر، بدأت فرق العمل في حّي التضامن جنوب دمشق بعمليات رفع ألنقاض المنازل 
 ادر إعالمية مقربة من النظام. وفتح الطرقات تمهيدًا لعودة النازحين إليه، وفق ما أعلنت عنه مص

وأظهرت مقاطع مصورة من الحّي وجود عمال التنظيف وعدد من اآلليات وهي ترفع ردم المنازل 
من الشوارع في المنطقة المحيطة لمسجد الزبير، وشوهد تواجد كبير لعناصر األمن والمجموعات 

 الموالية للنظام. 

ت سابق على عودة األهالي إلى المنازل  وكان محافظ دمشق "عادل العلبي" قد أكد في وق
% من قيمة  ٣0الصالحة للسكن في حّي التضامن جنوب دمشق، وتقديم تعويض بحدود 

األضرار الناتجة عن االعمال العسكرية، إضافة إلى إصالح البنى التحتية وتقديم الخدمات 
 الضرورية.

 
عائالت الفلسطينية التي  وكان يعيش في حّي التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب، مئات ال

 هجرت بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري.

في شمال سورية، طالب طالب مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب بتأمين وسائل نقل  
إلى جامعاتهم، تفاديًا لالزدحام وعدم توفر وسائل نقل عاملة على الخط الواصل إلى ساحة  

لجامعة وعدم التزامها بالخط النظامي، مما يضطر الطالب إلى اللجوء لوسائل نقل أعلى تكلفة،  ا
 مما يحمل الطالب تكاليف إضافية وبشكل يومي. 

ووجه أهالي مخيم النيرب رسالة إلى محافظ حلب ومدير النقل الداخلي قالوا فيها "باسم أهالي  
 زم مخيم النيرب وحي النيرب نطلب اإليعاز لمن يل



 

بتأمين باصات نقل داخلي، لنقل طالب وطالبات الجامعة الذين بدؤوا العام الدراسي بمعاناة  
 " بين المخيم والجامعة" يسڤوعدم توفر "سير  االزدحام

أشارت مصادر اعالمية إلى أن اللجنة العامة للنقل في حلب ترفض األمر، حيث صرحت   فيما
ن االزدحام الذي يحصل يوميا في ساحة  سابقا أن الحد من تلك الخطوط هو التخفيف م 

 الجامعة.

ملف المعتقلين، تواصل قوات األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "يوسف الكبرا" من   في
في محيط   2012/08/15أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وتم اعتقاله بتاريخ 

 جهاد اإلسالمي في فلسطين.باب شرقي، وهو أحد ناشطي حركة ال-دمشق القديمة 

( 1768مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد اعلنت أنها استطاعت توثيق ) وكانت 
 معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري.

 


