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"والد رضيع فلسطيني يكشف تفاصيل إعدام طفله ميدانيا ً على يد النظام السوري"

•
•
•
•

( )89فلسطينيا ً اعدموا ميدانيا ً منذ بداية الحرب في سورية
شكوى من استخدام المدرسين العنف في مدارس األونروا بمخيم الحسينة وتراجع العملية التعليمية
إصابة عنصر من جيش التحرير الفلسطيني جنوب سورية
انطالق العملية التعليمية في مدرسة الجرمق جنوب دمشق

آخر التطورات
كشف والد الرضيع الفلسطيني "محمد عدي ضياء حماد" البالغ من العمر سنة وشهرين معلومات
وتفاصيل عن إعدام النظام السوري لطفله الرضيع و 16شخصاً أخرين من الجنسية السورية

ميدانياً في منطقة برزة في دمشق.

ووفقاً لوالد الطفل أن ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري داهمت بعد منتصف ليل

 ٢٠1٢/٩/٢6مكان سكن عائالت سورية ومن ضمنهم زوجته وابنه الرضيع ،بحجة التفتيش
والبحث عن مطلوبين ،مشي اًر إلى أن عناصر اللجان الشعبية بعد مداهمتهم للمنزل وتأكدهم من
خلوه من المطلبين طلبوا من جميع من في المنزل أن يقفوا على الحائط ومن لديها طفل أن

تحمله على يدها ،ومن ثم قاموا بإطالق النار عليهم جميعاً وكان من ضمنهم طفلي الرضيع

الذي ترك موته في قلبي حسرة وحزناً كبي اًر بحسب تعبيره.

وأضاف والد الطفل أن عناصر اللجان الشعبية قامت بنقل جثامين الضحايا إلى مشفى المجتهد
بدمشق ،وطلبوا من ذويهم أن يأخذوا جثمان أبنائهم من المشفى بعد أن أجبروهم التوقيع على
ورقة تثبت أن موتهم كان نتيجة اصابتهم من قبل المجموعات اإلرهابية على حد وصفهم.
في السياق أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن ( )8٩الجئاً فلسطينياً أُعدموا
ميدانياً منذ بداية األحداث الدائرة في سورية ،وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
أن من بين من أعدموا  17مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف

عام  ٢٠1٢وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في
حلب ،قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.
وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن
السورية على الشكل التالي )1٩( :الجئاً أُعدموا في مخيم درعا ،و( )18في حلب ،فيما أعدم

( )18الجئاً في مخيم اليرموك ،و( )٩آخرين في حي التضامن بريف دمشق )5( ،الجئين في
مخيم الحسينية ،والجئان في السيدة زينب ،وآخر في مخيم العائدين حماة ،والجئ في مخيم خان

الشيح.
باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى عدد من أهالي مخيم الحسينية من استخدام المدرسين في إحدى
المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا العصاة والعنف ضد
الطالب ،ففي حادثة تدلل على ذلك قال والد طفل تعرض للضرب والتعنيف من قبل مدرس صفه
بحجة عدم تجليد كتبه ودفاتره" ،أنا أب لطالب يدرس في مدارسكم ،موظف ال يتجاوز ارتبي
األربعين ألف ،انتظر أول الشهر كي اخصص مبلغ من راتبي لمصروف المدارس ومنها التجليد
ولو كان راتبي أكثر من أربعين الف ليرة لما رأيت ابني في مدارسكم ،مضيفاً عليكم أن تستوعبوا

أن رواتب أولياء الطالب ليست كمثل رواتبكم وهناك طالب أيتام وطالب آبائهم مفقودين وطالب
بال أب وأم ،وكان واجب عليك أيها المعلم أن تنبه الطالب قبل ضربهم وتنظر إلى وضعهم

االقتصادي والمعيشي المزري.

وكان أهالي مخيم الحسينية اشتكوا في وقت سابق من تردي أوضاع أطفالهم التعليمية وسوء
تحصيلهم العلمي ،نتيجة اإلهمال وعدم االهتمام بهم ،وعدم تبليغ األهالي بالدورات والنشاطات
التعليمية التي تقام بالمدارس ،مطالبين األونروا ومدراء مدارس الحسينية دعوة أولياء أمور
الطالب إلى اجتماع الطالعهم على المستوى التعليمي الذي وصل إليه أبنائهم ،والتواصل معهم
وسماع شكواهم.
في غضون ذلك أصيب المجند "عصام صنديد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل
مشاركته القتال ضد تنظيم "داعش" في تلول الصفا بادية السويداء جنوب سورية.
وكان ثالثة ضباط من الجيش قضوا يوم أمس خالل مشاركتهم القتال جنوب سورية ،مما رفع
حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء االقتتال في سورية إلى ( )٢61عنص اًر.
من جهة أخرى انطلقت العملية التعليمية لمئات الطلبة الفلسطينيين بمدرسة الجرمق البديلة في
منطقة يلدا جنوب دمشق ،بإدارة وكالة األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في دمشق.
ووفق ما أعلن عنه مسؤول ملف التعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" ،فإن طلبة الجرمق
التحقوا بمدرسة يلدا األولى للبنات من أجل مواصلة تعليمهم.
ويشكو الطلبة من أبناء مخيم اليرموك الذين شردتهم الحرب إلى بلدات جنوب دمشق ،من توقف
تعليمهم وعدم فتح األونروا مدرسة خاصة بهم جنوب دمشق ،إضافة إلى عدم اعتماد مدرسين من
قبل األونروا.

