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 2405: العدد

 قتلى من أبناء مخيم الرمل في الالذقية 3"لواء القدس" يشيّع  •

 أهالي مخيم اليرموك يطالبون بفتح الطريق لزيارة قبور موتاهم •

 سنوات 6األمن السوري يخفي قسرياً المهندس الفلسطيني "عبد المهيمن حناوي" منذ  •

 "الخفر التركي ينقذ مهاجرين فلسطينيين وأنباء عن ترحيلهم إلى سورية"

05-06-2019 



 

 آخر التطورات 

أنقذ خفر السواحل التركي أول أمس قاربًا يقل عددًا من الالجئين الفلسطينيين والسوريين كان قد 
اإلقليمية التركية في بحر إيجة، أثناء محاولتهم الوصول إلى إحدى الجزر  تعطل بهم في المياه

 اليونانية.

وذكرت مصادر مطلعة في تركيا أن القارب انطلق من منطقة بودروم على الساحل الغربي لركيا، 
دقيقة تعطل القارب والمحرك ونفذ الوقود وبدأ الماء يدخل إلى القارب،  25وبعد تحركهم بـ 

 هاجرين غير مستقر بسبب الجوع والعطش والتعب.ووضع الم

وأضافت المصادر أن المهاجرين وجهوا نداء، وتم إبالغ خفر السواحل التركي الذي قام بدوره 
 بإنقاذ المهاجرين من البحر ونقلهم إلى البر، وتم تسليمهم للشرطة التركية.

 
لى الحدود التركية السورية وأكدت تلك المصادر أن الشرطة نقلت المهاجرين إلى سجن هاتاي ع

 لغرض ترحيلهم عبر باب الهوى إلى إدلب شمال سورية.

منظمة الهجرة لكن دون جدوى، و  وقال ناشطون إنهم حاولوا نقل القضية إلى الصليب االحمر
بسبب أن تلك القضايا خارج اختصاصهم، ولم ترد معلومات مؤكدة إلى مجموعة العمل حول 

 مصير المهاجرين.

ثقت مجموعة العمل إبعاد الالجئ الفلسطيني السوري "باسل عزام" بعد احتجازه في مطار هذا وو 
أتاتورك بحجة عدم حصوله على تأشيرة الدخول، ثم أعلن إضرابه عن الطعام لكي ال يتم ترحيله 



 

إلى لبنان او سورية، إال أن السلطات التركية أبعدته إلى شمال سورية، وقضى عزام خاللها 
 الطائرات الروسية.بسبب قصف 

في شأن آخر، دعا أهالي مخيم اليرموك منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ومؤسسة الالجئين 
التدخل لدى قوات األمن السورية لفتح طريق مخيم اليرموك لزيارة قبور موتاهم في أول أيام عيد 

 الوسيم.الفطر دون تدقيق على أوراقهم الثبوتية، وإقامة صالة العيد في مسجد 

وشّدد األهالي على ضرورة اإلسراع بعودة أهالي المخيم، وإعمار البنى التحتية ومدارس األونروا 
 وإنهاء مأساة نزوحهم وتشريدهم داخل سورية وخارجها.

 
يشار إلى أن زيارة القبور في العيد عرف اعتاد عليه أهالي مخيم اليرموك منذ سنوات، ويضم 

داهما هي مقبرة الشهداء الجديدة ومقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور المخيم مقبرتين للشهداء، إح
آالف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم 
اليرموك، وفيها أيضا قبور عدد كبير من قيادات هذه الثورة، وتعرضتا للخراب والدمار بسبب 

 سوري ومساندة روسية.قصف قوات النظام ال

ضحايا من  3وفي الالذقية، شّيعت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري يوم أمس، 
 أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية قضوا خالل معاركها في ريف حماة.

ياتهم، ولم تصّرح المجموعة على صفحتها الرسمية على فيس بوك عن أسماء القتلى أو جنس
 واكتفت بنشر صور لتشييع الضحايا من أمام المستشفى العسكري بالالذقية.



 

ضحية قضوا أثناء مشاركتهم في المعارك  20وكان اللواء قد اعلن في وقت سابق عن أسماء 
 العنيفة الدائرة مع جبهة النصرة في منطقة الحويز بريف حماة.

( مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 800لي )آالف مقاتل بينهم حوا 7ويقدر عدد اللواء بنحو 
( 86مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ) 600

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، 
 .2013منذ تشكيله عام 

 
نية السوري اعتقال المهندس الفلسطيني "عبد المهيمن حناوي" منذ إلى ذلك، تواصل األجهزة األم

، وهو موقوف لصالح محكمة قضايا 2013سنوات، حيث تم اعتقاله بتاريخ أواخر عام  6
اإلرهاب، ويؤكد ناشطون وجوده في سجن عدرا التابع للنظام بريف دمشق، وهو من أبناء حّي 

 ركن الدين الدمشقي ومهندس الكترون.

( منذ اندالع الحرب الدائرة في 1758تتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من )هذا و 
 سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم.


