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"ناشطون يتهمون جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن جرحاه الذين أصيبوا في سورية"

•
•
•
•

 2013العام األكثر دموية على فلسطينيي سورية منذ بداية األحداث
تبرع نرويجي استجابة لنداء "األونروا" الطارئ لألزمة اإلقليميّة في سوريا
األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطينية ميمونة الشام ماهر جبر
مجموعة العمل تطلق "مجموعة فلسطينيي سورية | تايالند" عبر تطبيق "واتساب"

آخر التطورات
اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن عناصرها الذين
أصيبوا في المعارك الدائرة في سورية ،وأصبحوا معاقين وعالة على أهاليهم ومجتمعهم.
ووفقاً للناشطين أن عدداً من عناصر جيش التحرير الفلسطيني المصابين جراء قتالهم في

المعارك الدائرة بسورية يعانون من إهمالهم من قبل هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التي لم
تكترث بهم ولم تثمن تضحياتهم ودفاعهم عن سورية ،منوهين إلى أن أغلب المصابين باتوا
يشكون من الفقر وال يجدون ثمن ربطة الخبز لهم ولعائالتهم.

من جانبها نشرت إحدى صفحات التواصل االجتماعي (الفيس بوك) المعنية بنقل أخبار مخيم
خان دنون صورة لعنصر جريح من جيش التحرير الفلسطيني اضطر أن يفتح بسطة فالفل أمام
منزله من أجل أن يكسب قوت يومه وكي ال يكون عالة على أحد ،بعد أن تخلى عنه الجميع ولم
يعد له معيل سوى هللا .على حد تعبيرها.
يذكر أن هيئة أركان جيش التحرير كانت تجبر المجندين الفلسطينيين على حمل السالح،
وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات
المعارضة المسلحة ،ومن يرفض األوامر يعتبر خائناً وعميالً لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم
اعتقاله وتصفيته ،فيما هاجر آالف الشباب الفلسطينيين من سورية هرباً من التجنيد اإلجباري
والمالحقة األمنية.

في سياق غير بعيد وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل بيانات ( )3946ضحية من
الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية عام 2011
ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار ،وأسباب
غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب
الموت".
وأشارت مجموعة العمل أن الضحايا ( )3946توزعوا حسب السنين على النحو التالي)90( :
شخصاً توفي عام  ،2011وفي عام  2012قضى ( )778الجئاً ،بينما ُسجل في عام ()2013
النسبة الكبرى من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية ،حيث بلغ عدد الضحايا في ذلك
العام وحده ( )1019ضحية ،أما عام  2014فقد مات نتيجة الحرب ( )743الجئاً ،و ()493
الجئاً قضوا عام  ،2015فيما قضى عام  )314( 2016شخصاً ،وفي عام  2017قتل
( )2015الجئين ،كما قضى عام  )277( 2018الجئاً ،في حين قضى حتى الشهر الخامس
من عام  )27( 2019شخصاً.
تبرعت الحكومة النرويجية بمبلغ  11,5مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي
فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) ،وذلك استجابة لنداء " األونروا" الطارئ لألزمة اإلقليمية في
سوريا ،وبهذا التبرع ،يصبح إجمالي تبرعات النرويج لألونروا ما يصل إلى  36,2مليون دوالر
لعام  .2018ومع هذا التبرع األخير ،يصبح إجمالي الدعم النرويجي لألونروا في عام  2019ما
مجموعه  26,2مليون دوالر.

من جانبه أشاد المفوض العام لألونروا بيير كرينبول بموقف الحكومة النرويجية ودعهما السخي،
مشي اًر إلى أن مثل هذا الدعم المقدم من النرويج يقدم بصيص أمل لواحد من أكثر مجتمعات
الالجئين عرضة للمخاطر في العالم اليوم".
بدورها أشارت وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد ،إلى أن هذا التمويل
سيستخدم من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية وسيستهدف الجماعات المعرضة
للمخاطر ،بمن في ذلك األطفال المشردين الذين يتمتعون بالحق في التعليم والالجئين الذين هم
بحاجة إلى الرعاية الصحية".
من جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "ميمونة الشام ماهر
جبر" من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،حيث اعتقلها عناصر حاجز علي
الوحش التابع لألمن السوري بتاريخ  ،2014/01/05ومنذ ذلك الوقت ال يعرف مصيرها وال
مكان اعتقالها.
من جانبها أشارت مجموعة العمل أنها وثقت ( )1755معتقالً فلسطينياً في السجون السورية
منهم ( )107نساء.
في غضون ذلك أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،اليوم ،مجموعة فلسطينيي
سورية | تايالند ،عبر تطبيق "الواتساب" لتعزيز التواصل بين المجموعة والالجئين الفلسطينيين
السوريين المتواجدين في تايالند.
ووفقاً للمجموعة فإن المجموعة مخصصة لنشر أخبار فلسطينيي سورية وتسليط الضوء على
أوضاعهم داخل وخارج سورية .وال تُمارس أي دور إغاثي.
حيث سيقوم مشرفو المجموعة بنشر أهم األخبار والتقارير بشكل يومي ضمن معايير مدروسة
من حيث مضمون المنشورات وعددها وساعات النشر.
يشار أن مجموعة فلسطينيي سورية | تايالند" هي إحدى المجموعات التخصصية التي أطلقتها
المجموعة بعدد من البلدان منها لبنان – األردن  -تركيا – اليونان  -ألمانيا  -هولندا  -النمسا
– السويد – بريطانيا– مصر– والسودان.

