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"  280ضحية من "جيش التحرير الفلسطيني" قضوا خالل األحداث في سورية"

• زواريب مخيم النيرب خانقة ضيقة وبيوت متالصقة
• األونروا تسلم  4أطفال فلسطينيين من ذوي االحتياجات الخاصة كراسي متحركة
آخر التطورات

• النظام السوري يعتقل الفلسطيني "محمد غيبتاوي" منذ  6سنوات

آخر التطورات:
في ذكرى تأسيس جيش التحرير الفلسطيني الـ  ،56أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل ( )280ضحية من مرتباته قضوا منذ بداية الحرب
الدائرة في سورية.
وأشار فريق الرصد أن معظم الضحايا قضوا إثر األعمال العسكرية في ريف دمشق إلى جانب
قوات النظام السوري ،وشهدت منطقة تل كردي في ريف دمشق أبرز معارك جيش التحرير وأكبرها
من حيث عدد ضحاياه ،إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب
سورية.

وأضاف فريق الرصد والتوثيق أن  15عنص اًر من جيش التحرير الفلسطيني ،قضوا بعد انشقاقهم

خالل مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري ،إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في
سجون النظام السوري.

كما وثقت المجموعة بيانات ( )17عنص اًر من مرتبات الجيش اعتقلوا وفقدوا منذ بداية الصراع
الدائر في سورية منذ عام  ،2011ورصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل المعارضة

السورية المسلحة أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي.

على صعيد آخر ،يشكو أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من ضيق حارات
مخيمهم ،ووصفوها بالخانقة حيث ال تدخل إلى معظمها أشعة الشمس ،وتنعدم الخصوصية فيها
نظ اًر لتالصق البيوت وعدد األفراد التي يقطنون داخلها.

إضافة إلى أن كثير من منازل المخيم مسقوفة من "الزينكو" أو الخشب ،عالوة على ضيقها فهي
ال تتجاوز مساحتها في أفضل األحوال ( 45مت اًر) ،وتشكل الكثير من المشاكل والمنغصات لهم،

فغرفها الضيقة بالكاد تتسع ألفراد العائلة ،إضافة إلى تسرب الماء في الشتاء إليها ،وانتشار القوارض
بشكل كبير في األزقة ،وعدم توفر البنى األساسية فيها.

وقال مراسلنا استطاعت وكالة األونروا عام  2002من إدخال بعض التحسينات الضرورية وأعمال
الصيانة للبيوت في تلك الزواريب ،وافتتحت مشروع في مخيم عين التل (حندرات) إلسكان أهالي
الزواريب ضمن منازل منظمة حتى مطلع العام  ،2011إال أنها توقفت بسبب اندالع الحرب في
سورية.
إلى ذلك ،سلم "برافوال ميش ار" ،القائم بأعمال شؤون األونروا في سورية كراسي متحركة تعمل
بالبطاريات ألربعة أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة من الالجئين الفلسطينيين في سورية.
وبحسب بيان األونروا أن األطفال األربعة الذين تم تسليمهم الكراسي المتحركة هم :النا ومياس
ومالك وأحمد وهم ممن يدرسون في مدارس األونروا بمنطقة مساكن برزة في دمشق ،ومخيمات
خان الشيح وجرمانا وسبينة بريف دمشق.

وكانت وكالة األونروا أكدت أن أكثر من ( )2300الجئ فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة
في سورية ،يتلقون دعماً من االتحاد األوروبي ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
والحماية المدنية (إيكو).

في ملف المعتقلين ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد عرفي
غيبتاوي" منذ  6سنوات ،حيث اعتقلته يوم  2014-01-05من شارع علي الوحش في منطقة
حجيرة جنوب دمشق ،بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار ،وهو من مواليد
.1983
ووثق فريق الرصد والتوثيق بيانات ( )1797معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ،بينهم
نساء وأطفال.

