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طالل ناجي :القيادة العامة قدمت أكثر من  400ضحية منذ بداية األحداث في سورية
ظاهرة التدخين واألراجيل تنتشر بين األطفال الفلسطينيين في سورية
موجة حشرات طائرة تجتاح مخيم العائدين في حماة
محل تحف في دمشق ..يبيع أعمال نحتية منهوبة من منزل فنان فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "93الجئا
فلسطينيا قضوا خالل شهر أيار /مايو  9103بينهم  01شخصا تحت التعذيب في سجون
ومعتقالت النظام السوري 01 ،جراء القصف ،فيما تم توثيق أسماء  7آخرين أعدموا ميدانيا،
والجئان نتيجة طلق ناري ،و 4أشخاص بسبب التفجير ،وآخر توفي برصاص قناص.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيار /مايو ،9103
توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي 00 :شخصا في حلب شمال سورية،
و 01الجئا لم يعرف مكان مقتلهم ،و 7أشخاص في دمشق ،و 9بريف دمشق ،والجئان في
حماة ،وآخر في درعا.
في سياق غير بعيد كشف األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة
طالل ناجي ،في حوار مع قناة "الميادين" أن ( )0111فلسطينيا قضوا بسبب قتالهم إلى جانب
قوات النظام السوري ،بينهم  411عنص ار من أعضاء الجبهة الشعبية  -القيادة العامة،
و( )911الجئا قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم
( 01عاما) من الالجئين الفلسطينيين على االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية.

فيما قضى ( )0011شخصا أثناء قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات
مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه في
أكثر من مكان ،و( )49بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة ، ،و 00مقاتل قضى من
عناصر النضال الشعبي ،و 01آخرين من قوات الصاعقة ،في حين قضى  01عناصر من
حركة فلسطين الحرة ،موضحا إلى أن عدد المدنيين من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في
سورية منذ بداية الصراع فيها حوالي  9111شخصا.
وبين الناجي أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا منذ بدء األزمة فيها عام 9100
يقدر بحوالي  911ألفا من أصل  191ألف كانوا يقطنونها.
من جهة أخرى انتشرت مؤخ ار ظاهرة التدخين بين األطفال الفلسطينيين في المناطق والمخيمات
الخاضعة للنظام السوري بشكل ملفت ،خاصة أن أغلب األطفال تأثروا بتداعيات الحرب السورية
والتي انعكست سلبا عليهم وجعلت معظمهم دون أب أو معيل ،إضافة لقلة وسائل التوعية
وتراجع دور المدرسة وتسربهم من المدارس بأعداد كبيرة.

بدورها انتقدت بعض صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنشر أخبار
المخيمات الفلسطينية في سورية من خالل صور نشرتها على صفحتها والتي تظهر عددا من
األطفال وهم يقومون بشرب األراجيل والسجائر هذه الظاهرة التي باتت تظهر بشكل علني
وواضح ،في الشوارع وفي الحارات ،وحتى داخل المدارس ،مطالبين األهل والجهات المسؤولة
مكافحة هذه الظاهرة ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة للقضاء عليها بشكل كامل ،ومحاسبة البائعين
وأصحاب المقاهي والمطاعم الذين يقدمون األراجيل ويبيعون الدخان لألطفال.
إلى ذلك يشكو سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين من انتشار أسراب كبيرة من البعوض
والبرغش في مخيمهم ،وذلك بالتزامن مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الح اررة ،حيث ازدادت
معاناة أبناء المخيم من االنتشار غير المسبوق لهذه الحشرات الضارة ،والتي قضت مضاجع
أبنائه الذين أبدو امتعاضا كبي ار من عدم ايجاد حل لهذه الظاهرة المزعجة.
وبحسب أبناء مخيم العائدين فأن الحشرات الطائرة" البعوض والبرغش" يكون أكثر نشاطا خالل
ساعات الليل بسبب ارتفاع الرطوبة ،ما يضطرهم إلى إغالق جميع منافذ البيوت بالرغم من
الح اررة الشديدة ،مطالبين المحافظة بمكافحة الحشرات ورش المبيدات الالزمة للقضاء عليها.

هذا ويعاني أهالي مخيم العائدين بحماة من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع
األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل
كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر.
أما في دمشق عرض محل لبيع التحف في باب شرقي ،بعض اللوحات الفنية المنهوبة من منزل
سالم من أبناء مخيم اليرموك للبيع دون محاسبة أو رقيب.
الفنان التشكيلي الفلسطيني زكي ا

سالم على صفحته في الفيس بوك" :إن بعض أعماله المسروقة من
من جانبه كتب النحات زكي ا
منزله في شارع العروبة بمخيم اليرموك ،معروضه للبيع بالعلن في محل تحف في باب شرقي

دمشق القديمة ،منوها إلى أنه كان قد فقد كامل محتويات منزله بما فيها أعماله الفنية ومقتنياته
من أعمال فنانين آخرين ومكتبته الشخصية ،وكامل محتويات مشغله الفني.
وكان عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين والبنى التحتية في مخيم اليرموك
واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  90أيار  /مايو عام .9101

