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"  276ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضوا خالل الحرب في سورية"

 مسؤول سوري :بدء عمليات تأهيل البنى التحتية في مخيم اليرموك والتضامن
 النظام السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "نجيب سويطي" منذ حوالي عام ونصف
 هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة تقيم مأدبة غداء ألطفال مخيم دير بلوط

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل
( )672ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية،
حيث قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ريف دمشق مع قوات النظام السوري.

وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعد ار من أبرز المناطق التي
سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير ،إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي
ومنطقة السويداء جنوب سورية.
وأشار فريق الرصد والتوثيق أن  51عنص ار 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.
هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير
الفلسطيني ،و يتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن ،األمر الذي دفع آالف
الشباب للهجرة خارج البالد.

وفي سياق آخر ،أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة السورية "سهيل عبد اللطيف"
عن بدء عمليات التأهيل للبنى التحتية إلعادة أهالي مخيم اليرموك وحي التضامن جنوب دمشق.

وأكد في تصريح لوسائل إعالم تابعة للنظام السوري ،أنه خالل فترة قريبة ستكون هناك خطوات
مبدئية لعودة اهالي مخيم اليرموك وحي التضامن المجاور ،ريثما يتم إطالق المشروعات
المستقبلية الكبرى.
وكان شهود عيان قد أكدوا أن مجموعات موالية للنظام السوري تجري عمليات رفع لألنقاض
وألسقف المنازل في منطقة شارع الـ 03في مخيم اليرموك المنكوب وتسرق محتوياتها قبل أيام.
وكان النظام السوري قد أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد
عملية عسكرية شنها يوم  65نيسان /ابريل  6352دامت ثالثة وثالثين يوما استخدمت فيها
جميع صنوف األسلحة ،أدت إلى قضاء العشرات من المدنيين ودمار حوالي  %23من مباني
وممتلكات اليرموك.
في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "نجيب عبد المجيد عيسى
سويطي" مواليد  5821منذ الشهر التاسع من عام  ،6357حيث كان قادما من االردن إلى
سورية لرؤية زوجته ،واختفى بمثلث برمودا ( مطار دمشق الدولي ) وال يوجد معلومات عنه منذ
ذلك الحين.

وذكر فريق الرصد والتوثيق ،أنه وثق بيانات ( )5761معتقال فلسطينيا في سجون األجهزة
األمنية السورية اليزال مصيرهم مجهوال.
في الشمال السوري أقامت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية في مساعيها للتخفيف من
أوضاعهم الصعبة ،مأدبة غداء لعشرات األطفال المهجرين من مخيماتهم وتجمعاتهم ،في مخيم
دير بلوط شمال سورية ،هذا وكانت منظمة يونيسف قد نوهت في تقرير سابق إلى أن األطفال
شمال سورية يتعرضون لظروف الشتاء القاسية ودرجات الح اررة المتجمدة ،مما تجعل حياتهم
معلقة بخيط رفيع ،كما أن استمرار القتال سوف يرفع عدد األطفال المتضررين.
هذا وتعيش مئات العائالت الفلسطينية والسورية في مخيمات الشمال التي تفتقر ألدنى مقومات
الحياة الكريمة ،وبحسب مراسلنا فإن معظم العائالت التي نزحت إلى المخيمات هي عائالت
فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

