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 2441: العدد

 سنوات مرت على مجزرة مجندي جيش التحرير الفلسطيني شمال سورية دون معرفة القاتل 7 •

 عائلة فلسطينية الجئة من سوريا إلى األردن 3900األونروا توزع مساعدات مالية على  •

 حفل تكريم للمعلمين الفلسطينيين في حلب •

 مليون دوالر إضافية لدعم خدمات األونروا 2بـ السعودية تتبرع  •

11-07-2019 

 "الفلسطيني السوري محمد يونس اليزال محتجزاً في مطار اسطنبول بانتظار قرار حكومي"



 

 التطورات آخر

تواصلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع الالجئ الفلسطيني السوري محمد 
عجالني يونس لمتابعة اخر المستجدات التي الت اليه قضية احتجازه في مطار اسطنبول 
الجديد؛ حيث قال محمد إن السلطات التركية قامت منذ اسبوعين بترحيله إلى مطار رفيق 

ت الذي رفض استقباله وقام أمن المطار بإعادته مرة أخرى إلى مطار الحريري في بيرو 
 اسطنبول.

وأشار محمد أنه بعد اعادته الى مطار اسطنبول قام بتقديم لجوء في تركيا عن طريق توكيل 
محامية خوفًا من ترحيله مجددًا إلى لبنان الذي ستقوم بدورها بتسفيره إلى اال أن طلبه جاء 

 بالرفض.

 
السفارة الفلسطينية في تركيا تدخلت من أجل حل مشكلته إال أن السلطات التركية  مضيفًا أن

 اخبرتها ان محمد ضيف عندها ريثما يبت في قضيته من العاصمة انقرة.

بدورها طالبت مجموعة العمل السلطات التركية بعدم ترحيل الالجئ الفلسطيني السوري محمد 
والتعامل معه من الناحية اإلنسانية، وذلك للحفاظ  عجالني يونس وقبول طلب لجوئه في تركيا

على حياته، مشيرة إلى أن محمد إذا ما رحل إلى لبنان سيواجه خطر تسفيره إلى سوريا، حيث 
 سيكون عرضة لخطر االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.



 

( 44) 2019-05-26وتحتجز السلطات التركية يونس في مطار اسطنبول الجديد منذ تاريخ 
 يومًا بتهمة محاولته دخول أراضيها بشكل غير نظامي.

وكان يونس غادر لبنان من مطار رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مطار أربيل في 
العراق، ومن ثم توجه إلى تركيا حيث حاول دخولها عن بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى 

 احتجازه.

عد تعرض نجلها للضرب على يد أمن مطار في حين أطلقت عائلة يونس نداء مناشدة ب
اسطنبول بعد رفضه ترحيله إلى لبنان؛ طالبت من خاللها الجهات اإلنسانية والقانونية التحرك 

 العاجل إلطالق سراحه وإنهاء معاناته وتقديم الحماية القانونية له.

الفلسطيني يوم في غضون ذلك وللعام السابع على التوالي ال يزال مرتكب مجزرة جيش التحرير 
 مجهواًل، وسط اتهامات متبادلة بين النظام السوري والمعارضة المسلحة بتصفيتهم. 10/7/2012

حيث قامت مجموعات مسلحة مجهولة باختطاف ستة عشر مجندًا من مرتبات جيش التحرير 
إلى  -بالقرب من إدلب  -الفلسطيني وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف 

 م النيرب في حلب قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.مخي

 
واتهم النظام السوري ومجموعاته الموالية وقتها، مجموعات المعارضة السورية المسلحة 
بتصفيتهم، وقام األمن السوري وعناصر موالية له بالترويج لذلك وتجييش أبناء مخيم النيرب 

كيل مجموعة لواء القدس العسكرية للقتال إلى جانب لقتال المعارضة السورية بالتزامن مع تش



 

الجيش السوري في حربه ضد المعارضة السورية، إال أن المعارضة المسلحة نفت مسؤوليتها عن 
 المجزرة.

لفرع األمن الجنائي )أحد األفرع  2015وبعد اقتحام مجموعات المعارضة المسلحة أوائل عام 
طرتها عليه، عثرت على صور قالت أنها لمجموعة من األمنية السورية( في مدينة إدلب وسي

المعتقلين تمت تصفيتهم تحت التعذيب على يد عناصر األمن السوري، ومن بين صور المعتقلين 
وجدت صورًا لجثماني المجندين الفلسطينيين "محمود أبو الليل" و "أنس كريم " تبدو عليهما آثار 

 التعذيب.

وسائل التعذيب التي كان عناصر األمن السوري كما تظهر الصور المنشورة غرف و 
يستخدمونها، األمر الذي اعتبرته المعارضة دلياًل على مسؤولية األمن السوري في إدلب على 

 مجزرة جيش التحرير الفلسطيني.

ويتحدث ناشطون عن احتماالت قتلهم والمصلحة من ذلك "أن النظام قتلهم بقصد معاقبة 
وفهم بجانبه في صد الثورة، أو بقصد خلق فتنة قوية تعصف بالثورة الفلسطينيين كلهم لعدم وق

السورية، أو قتلهم النظام بقصد إلصاق التهمة بالجيش الحر ليكسب طرف محايد له، وإما قتلهم 
 الجيش الحر لعلمه أن جيش التحرير الفلسطيني وقف بجانب النظام.

طينيين)األونروا( مساعدات مالية من جهة أخرى وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلس
عائلة فلسطينية الجئة من سوريا  3900مقدمة من صندوق "مدد" التابع لالتحاد األوروبي على 

إلى األردن، بهدف تلبية احتياجاتها بشكل كريم وضمان حمايتها وتعزيز صمودها، وذلك بحسب 
 الجتماعي "فيسبوك".وكالة الغث على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل ا ما نشرته

حسب  17,719هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في األردن والبالغ تعدادهم 
، من أوضاع قانونية ومعيشية غاية 2018احصائيات األونروا حتى نهاية تشرين األول/أكتوبر 

في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض 
سلطات األردنية القطعي لدخول أي الجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت ال

 الظروف.



 

باالنتقال إلى الشمال السوري كّرم االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بمناسبة يوم الالجئ 
العالمي، كوكبة من المعلمين الفلسطينيين في حلب ممن ولدوا في فلسطين إبان النكبة، وذلك 
بحضور عدد من الشخصيات وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحشد من الجماهير الفلسطينية. 
تخّلل الحفل لوحة غنائية لألطفال تحمل معاني النضال الفلسطيني، وقدم المعلم والشاعر 

 الفلسطيني "عصام ترشحاني" قصيدة شعرية حول النضال والصمود الفلسطيني.

الفلسطينيين في سورية فقدوا حياتهم جراء القصف أو تحت هذا وكان عشرات من المعلمين 
 التعذيب في سجون النظام السوري خالل أحداث الحرب، إضافة إلى اعتقال عدد منهم.

 
في سياق مختلف تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون دوالر إضافية لألونروا، حيث 
سيخصص هذا التبرع لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات 
ا االجتماعية في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في لبنان وسوريا واألردن وغزة والضفة الغربية بم

 فيها القدس الشرقية، بحسب ما أعلنت عنه الوكالة.

وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول: "إن شراكة المملكة طويلة األجل مع األونروا لدعم 
الجئي فلسطين تعد أمرًا بمقدورنا االعتماد عليه"، وتشير الوكالة إلى أن السعودية في عام 

 مليون دوالر. 160ع وصل إلى أصبحت ثالث أكبر المانحين بتبر  2018


