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" "18فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل أيلول "2018

• قيادة جيش التحرير الفلسطيني تجبر المجندين على القتال في جنوب سورية
• طفل فلسطيني سوري بحاجة لعملية استئصال ورم خبيث في المعدة يستصرخ ضمائركم
• األمن السوري يتكتم على مصير محمد أبو شنار نجل أحد مؤسسي حركة فتح

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "18الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر أيلول  -سبتمبر  ،2018بينهم " "15شخصاً قضوا نتيجة طلق
ناري ،والجئان تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام السوري ،وشخص توفي غرقاً.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيلول  -سبتمبر
 ،2018توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي "15" :شخصاً في السويداء
جنوب سورية ،والجئان لم يعرف مكان مقتلهما ،وآخر خارج سورية.

في السياق اتهم ناشطون وعدد من ذوي المجندين الفلسطينيين في جيش التحرير الفلسطيني قيادة
الجيش بإجبار أبنائهم على القتال إلى جانب قوات النظام السوري في بادية السويداء جنوب
سورية.
ووصلت إلى مجموعة العمل عدد من الرسائل بعد مقتل أكثر من  13الجئاً فلسطينياً في
المعارك الجارية ضد تنظيم "داعش" في محيط بلدة تلول الصفا ببادية السويداء الشرقية جنوب

تحمل قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس أركانه "طارق الخضراء"،
سوريةـ ّ
مسؤولية حياة أبنائهم حيث يزّج بهم في الصراع الدائر في سورية وفي معركة ليست معركتهم،
وإرسالهم بعيداً عن المخيمات الفلسطينية وحمايتها.

وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء طارق الخضراء أكد في وقت سابق أن
"جيش التحرير الفلسطيني الذي يبلغ تعداده نحو ستة آالف مقاتل يقاتل في أكثر من  15موقعاً

موزعة في أنحاء البالد ،منهم  3000منخرطون في المعارك".

في حين كشف قسم التوثيق والرصد في مجموعة العمل أن جيش التحرير الفلسطيني في سورية
يخوض الحرب جنباً إلى جنب مع الجيش السوري في أكثر من  40موقعاً ،بخالف ما صرح به

اللواء محمد طارق الخضراء قائد جيش التحرير بأن قواته تقاتل على  15جبهة داخل سورية.

باالنتقال إلى لبنان أطلقت والدة الطفل الفلسطيني السوري "حسن أحمد المغربي" البالغ من العمر
ست سنوات ،من أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى منطقة التعمير في عين الحلوة جنوب لبنان
صرخة استغاثة ونداء مناشدة للمنظمات اإلنسانية والهالل والصليب األحمر ومؤسسات العمل
األهلي واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان ،وأصحاب األيادي البيضاء لمد
يد العون والمساعدة إلنقاذ حياة ولدها الذي يحتاج إلى عملية جراحية الستئصال ورم خبيث في
معدته ،والتكفل بمصاريف عالجه.
ووفقاً ألم محمد أنها اضطرت لنقل طفلها إلى مشفى الهمشري بعد أن أصابه ارتفاع في الح اررة
وألم في المعدة ،وبعد إجراء الفحوصات الطبية له وأخذ الصور الشعاعية أخبرها األطباء أنه

مصاب بورم في معدته ،وهو بحاجة إلى عملية الستئصالها.
وأضافت والدة الطفل أنها اضطرت إلخراج ولدها من مشفى الهمشري بسبب عدم قدرتها على
دفع مصاريف عالج ولدها الذي كان بحاجة ماسة للرعاية الطبية والبقاء في المشفى ،مشيرة إلى
أنه بعد عدة أيام تدهورت حالة نجلها الصحية أسعفته ليالً إلى مشفى الهمشري وبقي فيها 9

أيام ،وبعد تلك المدة أخبرها الدكتور الذي كان يشرف على عالجه أن عليها عرض طفلها على
دكتور مختص بأمراض الدم ،بعد اخراجه من مشفى الهمشري أدخلت أم محمد ولدها إلى مشفى
حمود حيث طلبت ادارة المشفى منها أن تدفع مبلغ  400ألف لبناني ما يعادل  $ 266كتأمين
للمشفى ريثما يصلهم تحويل األونروا ،بعد ثالثة أيام أخبرتها إدارة المشفى من وجود ولدها في
المشفى أن تكاليف عالجه بلغت 2مليون ونصف أي ما يعادل  ،$966واذا ما كانت تريد
متابعة عالجه أو اخراجه من المشفى أو مراجعة األونروا كي تتحمل مصاريف العالج المتبقية،
تكفلت األونروا بسداد مليون ونصف ليرة لبناني من المبلغ المطلوب ،وبقي مليون ليرة لبناني لم
تستطع سدادها ،أخبرتها إدارة المشفى أنه عليها إخراج طفلها وإكمال عالجه في المنزل ،ريثما
تجد حالً لمشكلتها وبعد عدة أيام ظهرت نتائج التحاليل الطبية التي أجرتها لولدها حيث أخبرها
الدكتور أن صغيرها لديه ورم غير حميد في المعدة ويجب استئصاله بأسرع وقت ممكن،
وسرطان دم بنقي العظم وبخاليا الدم كما أن لديه انخفاض كبير بالكريات الحمراء في الدم.

بعد أيام قليلة ذهبت األم إلى مشفى الجامعة األمريكية في بيروت وأدخلت ولدها إليها للعالج،
أخبرها األطباء بعد اجراء الفحوصات والتحاليل أن تكلفة عملية وعالج حسن تصل إلى  35ألف
 ،$ولكن قبل ذلك عليهم أن يتصلوا بوكالة الغوث لمعرفة المبلغ الذي ستغطيه ،إال ان األونروا
لم توافق على تغطية مبلغ دخول الطفل إلى المشفى ،وهنا اعتذرت إدارة مشفى الجامعة األمريكية
في بيروت عن استقبال الطفل بسبب عدم قدرة األم على دفع المبلغ.

من جهة أخرى ما يزال النظام السوري يتكتم على مصير الالجئ الفلسطيني "محمد حسن أبو
شنار" وذلك بعد أن اعتقله األمن السوري منذ تاريخ  2012/10/27وهو من سكان حي
التضامن في دمشق ومتزوج ولديه ثالثة أطفال ،وهو ابن "حسن أبو شنار" الذي كان عضواً

قيادياً في حركة فتح ومن مؤسسيها مع الراحل ياسر عرفات.

وكانت العائلة قد ناشدت بعد شهر من اعتقاله األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين  -القيادة العامة “د .طالل ناجي” ووعد بمتابعة أمره واإلفراج عنه ،لكن إلى اآلن ال
يوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

