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"مقتل  7عناصر من حركة "فلسطين حرة" في ريف إدلب"

• انقطاع المياه منذ أشهر عن بعض أحياء مخيم الحسينية
• األمن السوري يخفي قسريا ً المسنّ الفلسطيني "شحادة هباش"
• " "82ضحية من أبناء مخيم السبينة قضوا منذ بداية األحداث في سورية

آخر التطورات
أعلنت حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري مقتل  7من عناصرها العسكرية في معارك ضد
مجموعات المعارضة المسلحة في ريف إدلب شمال سورية وهم" :أنس كنعان"" ،محمود الحسن"،
"ماجد ويس"" ،محمود قصاص"" ،حسن العلي"" ،عمار غادر"" ،إيهاب محمد".
وتؤكد ما يسمى "سرايا بدر  -قوات درع األقصى الجناح العسكري لحركة "فلسطين حرة" أن الحركة
تشارك مع الجيش السوري لتحرير كامل مدينة إدلب وريفها وعودتها للدولة"
يشار إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية
ومواطنين سوريين ،مستغلة الظروف االقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة
للقتال ضد المعارضة المسلحة.

إلى ذلك ،اشتكى الجئون فلسطينيون من سكان مخيم الحسينية بريف دمشق من انقطاع المياه
عنهم منذ أشهر ،وقالت الجئة تسكن في أحد أحياء المخيم "منذ العيد الماضي وحتى اآلن لم تأت
سوى مرة واحدة ،في حين أن المياه في بعض الحارات القريبة تمأل الشوارع نتيجة استهتار من
البعض"
وطالبت الالجئة في شكواها من الجهات المسؤولة ،معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن وإصالح
األعطال ،كما طالبت السكان بمراقبة خزانات المياه الخاصة بهم عند تعبئتها لتجنب طوفانها وهدر
المياه بشكل ،منوهة أن ما يحصل نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل مستمر ،وترك موتورات المياه
موصولة بالكهرباء طيلة الوقت دون فصلها ،وعند توفر الكهرباء ليالً تمتلئ الخزانات وتفيض عن
قدرة استيعابها.

يأتي ذلك وسط أزمات يعيشها الفلسطينيون في المخيم من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية،
ال سيما شبكة الطرق واإلنارة والنظافة والمياه ،وتراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم ،ومشكلة
انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة.
في ملف المعتقلين ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المسن الفلسطيني "شحادة أحمد هباش"
منذ عام  ،2014حيث اعتقلته يوم  2014-01-05من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة
جنوب دمشق ،بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار ،وهو من مواليد  1951ولديه
عائلة.
هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )1787معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ،بينهم نساء وأطفال.
من جانب آخر ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
عدد الضحايا من أبناء مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الذين قضوا منذ بداية
األحداث في سورية وصل إلى "  "82الجئاً ،بينهم  40قضوا جراء القصف ،و  18بطلق ناري،
فيما قتل  6الجئين برصاص قناص ،و 9تحت التعذيب ،في حين سجل إعدام الجئ ميدانياً ،و3
أشخاص توفوا نتيجة الحصار ونقص الدواء ،والجئان نتيجة تفجير سيارة مفخخة ،والجئان ماتا
ألسباب مجهولة ،وآخر قضى بالسالح األبيض.
يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ
( )4027ضحية ،بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

