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"عائلة الفلسطيني السوري قصي مصلح تجدد مناشدتها للوصول إلى نجلها المفقود منذ أربع سنوات"

• الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال في ريف حماة
• "داعش" يقتحم المقر السابق للدفاع المدني في أطراف مخيم اليرموك
• قوات النظام تقصف مخيم درعا وحي طريق السد جنوب سورية

ضحايا
أعلنت حركة فلسطين حرة إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري قضاء
المقاتل الفلسطيني "أحمد محمد طه" ،خالل مواجهات جرت بين قوات النظام السوري وحركة
فلسطين الحرة من جهة ومجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة أخرى في ريف حماة
وسط سورية.

آخر التطورات
جددت عائلة الفلسطيني السوري "قصي مصلح" من مواليد  1991/3/31مناشدتها للمنظمات
اإلنسانية والدولية والسلطة الفلسطينية ورئيسها ،للتحرك من أجل الوصول إلى نجلها الذي يتلقى
العالج في إحدى المشافي اإليطالية.
وقال والد الشاب أحمد مصلح خالل مناشدته "إن نجله قصي فقد ذاكرته قبل أربع سنوات في
حادث غرق مركب كان يقل مئات المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا في  ،2014/8/2وكان من بين
الناجين نجله الذي فقد االتصال به.
ويضيف أنه بعد أيام من فقد االتصال بنجله قصي ،استطاع الوالد التواصل مع إحدى الممرضات
في مشفى المبيدوزا ،التي أكدت بدورها أن قصي حي ويتلقى العالج في المشفى دون أن يعطوا
أي معلومة عن وضعه ،ثم أبلغت العائلة من خالل المشفى أن قصي تم نقله إلى مشفى في جزيرة
صقلية جنوب إيطاليا ،مؤكدين أن قصي فاقد للذاكرة.

ويردف الوالد قائالً "حاولنا التواصل مع الصليب األحمر في سورية ولبنان والنرويج والسويد وكندا
لكن دون نتيجة تذكر ،كما ذهب أحد أصدقاء العائلة المقيم في النروج إلى المشفى اإليطالي
لمتابعة حالة قصي ،لكن المشفى منعه من الدخول أو إعطاء أي معلومات عن قصي".
ووفقاً لـ "أحمد مصلح" فقد تم التواصل مع الناشطة "فاطمة جابر" والتي لعبت دو اًر فعاالً في
القضية ،حيث تواصلت مع سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا الدكتورة "مي كيلة" ،والتي أكدت أنها

ال تستطيع فعل شيء للشاب ألن القوانين اإليطالية ال تعطي معلومات وال تسمح ألحد بالتواصل
مع قصي إال فرداً من عائلته".

وفي ختام مناشدته طالب والد الشاب قصي أن يسمح له أو ألمه السفر لرؤية نجلهم الوحيد في
المشفى ،مشدداً على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية وسفاراتها من أجل حل القضية".
وكانت عائلة قصي مصلح المكونة من األم أميرة نصار وقصي وثالث بنات ،قد هجرت من مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الى لبنان ،فيما بقي األب أحمد مصلح محاص اًر في

سورية.

ولجأت إلى مخيم البداوي بدايات العام  ،2013وبسبب ضيق العيش وعدم تمكن قصي من
الحصول على عمل على الرغم من حصوله على شهادة هندسة الشبكات " "MSCEوتخرجه من
معهد المعلوماتية ،قرر السفر الى ليبيا ثم إلى أوروبا.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هاجروا من سورية إلى دول الجوار ودول أوروبا ،حيث
قضى أكثر من  50الجئاً منهم في حوادث غرق على طريق الهجرة ،مع اإلشارة إلى فقدان عدد

آخر إلى اآلن دون ورود معلومات عن مصيرهم.

في سياق مختلف اقتحم عناصر تنظيم "داعش" جنوب دمشق يوم الخميس  1-13المقر السابق
للدفاع المدني في أطراف حي الزين جنوب مخيم اليرموك ،ووفقاً لمصادر محلية في المخيم ،قام
التنظيم بتحويله إلى مقر لتجهيز أعماله العسكرية وتصنيع السيارات المفخخة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التنظيم وضع ثالث مفخخات وأكثر من عشرين عنصر ضمن المقر،
مع فرض طوق أمني في محيطه ومنع أي شخص من االقتراب من المكان ،وذلك بعد أن صادر
جميع المعدات التي تركها عناصر الدفاع المدني وجروحهم نحو بلدة يلدا مطلع شهر كانون األول
المنصرم.

وكان تنظيم "داعش" قام في وقت سابق بسرقة مولدات الماء والكهرباء من مخيم اليرموك ،فقد
سرق تنظيم الدولة يوم  2016/6/23إحدى مولدات الكهرباء الرئيسية في مخيم اليرموك ،والمتواجدة
في مدرسة الجرمق ،إضافة إلى سرقة مولدة الكهرباء الرئيسية لمجمع الباسل الطبي.
باالنتقال إلى جنوب سورية استهدفت قوات النظام والمجموعات الموالية لها ليالً مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية بأسطوانة غاز متفجرة ،كما قصف قوات النظام حي طريق السد بمدينة
درعا بعدة قذائف الهاون ،مما أحدثت خراباً في منازل األهالي وما تبقى من البنى التحتية في
المنطقة.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  21كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3640حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1652معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك
يدخل يومه ( )1647على التوالي.
• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
غالبيتهم في مخيم اليرموك.
• انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1383يوماً وعن مخيم اليرموك منذ
( )1223أيام.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )482يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

