
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطيني يقضي تعذيباً في السجون السورية  •

 مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني سوري فٌقد في اسطنبول التركية منذ ثالث سنوات •

 أهالي مخيم خان دنون يشكون غالء األسعار ونقص الخدمات األساسية •

 رية ولبنان إلى دول أخرىاألونروا تنفي ما يتم تداوله عن عزمها تهجير الجئي فلسطينيي سو •

    2153  العدد

 "صاعقة ٤١٢ئد الكتيبة جيش التحرير الفلسطيني ينعي قضاء ثالثة ضباط من مرتباته بينهم قا"

26-09-2018 



 

 ضحايا

نعى جيش التحرير الفلسطيني ثالثة ضباط من عناصره هم: "وليد مرعي الكردي" قائد الكتيبة 
ملحم علي"، الذين قضوا يوم  معبد الكريشرف "عمار عيسى" و" المالزمانو صاعقة،  ٤١٢

وات النظام السوري في سبتمبر الجاري خالل مشاركتهم القتال إلى جانب ق -أيلول  ٢5الثالثاء 
المعارك الجارية بمحيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية، مما يرفع حصيلة ضحايا 

عنصرًا، قضى معظمهم إثر  ٢6١جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء االقتتال في سورية إلى 
 اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية.

 
تحت التعذيب في سجون  ١997"عدي صبري الحلو" مواليد في حين قضى الالجئ الفلسطيني 

من قبل عناصر حاجز البطيخة التابع للنظام  ٢0١٤النظام السوري، علمًا أن الحلو اعتقل عام 
 السوري أثناء محاولته الخروج من مخيم اليرموك.

م يذكر أن والدة "عدي" سورية الجنسية ووالده فلسطيني من قطاع غزة، وهم من سكان مخي
 اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

 

 آخر التطورات

( من أبناء مخيم ١988ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "عمر محمد خير أبو ناهية" مواليد )
اليرموك شارع العروبة كافة المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات 

الذي فقد منذ حوالي ثالث سنوات في مدينة اسطنبول الحقوقية للتدخل من أجل إيجاد ولدها 
 التركية. 



 

وقالت عائلة "أبو ناهية" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "إن ولدها 
في ظروف غامضة من  ٢0١٤نيسان  ٢7الذي يعاني مرض نفسي وهو أبكم وأصم ُفقد يوم 
جلب بعض االحتياجات للمنزل، وعندما عاد  منزله بعد خروج صديقه يوسف الرفاعي من أجل

 لم يجد عمر الذي يعاني من مرض نفسي وهو أبكم أصم.

 
وأشارت العائلة أن صديق عمر قام بعد عدة أيام بتقديم بالغ رسمي عن فقدان نجلهم إلى 

 الشرطة التركية ولكن حتى اليوم لم ترد أخبار أو معلومات عنه. 

سكان مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص باالنتقال إلى ريف دمشق يعيش 
الخدمات األساسية فيه، حيث يعاني سكانه من غالء األسعار، ونقص الخدمات األساسية من 
صحة وطبابة ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات 

 وفترات زمنية طويلة في اليوم.

ة بين صفوف أبناء المخيم وذلك بسبب التوتر األمني في سورية مما جعل فيما تنتشر البطال
 المساعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجاتهم األساسية.

كما يشكو سكان مخيم خان دنون، منذ بداية األحداث في سورية، أزمة في تأمين وسائط النقل 
كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث بات  ٢3على مسافة من وإلى المخيم الذي يقع 

التنقل من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكانه، فقد 
ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله، باإلضافة إلى المنغصات 

 تب أو أكثر، عدا عن مزاجيات السائقين.األخرى من مصروف يكاد يصل إلى ربع الرا



 

 

من جانبها نفت الناطقة باسم االونروا في لبنان السيدة هدى السمرا الشائعات التي تم تداولها في 
اآلونة األخيرة على بعض وسائل التواصل االجتماعي بأن المتحدث الرسمي للوكالة أخبر 
الفصائل الفلسطينية أن األمم المتحدة قررت تهجير أو توزيع الجئي فلسطين من سوريا ولبنان 

 لى دول أخرى". إ

وشددت األونروا في بيان صحفي أن هذه االدعاءات عارية عن الصحة وال أساس لها جملًة 
وتفصيال، مؤكدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لالجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة 

 بحسب الوالية التي منحت اليها من األمم المتحدة. 

ي لبنان أن الوكالة غير معنية بأي شائعات تتحدث عن نقل ونوهت الناطقة باسم األونروا ف
الالجئين الفلسطينيين الى أي مكان، ويهمنا أن نؤكد أن لألونروا قنوات رسمية هي الوحيدة 

 المخولة حصرًا نشر أي تصريح خاص بالوكالة".

بيانًا قالوا وكان عدد من الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك في سوريا وفي لبنان، تبادلوا 
انهم تلقوه من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( يفيد ان ادارة المنظمة تلقت 
ايعازًا من األمم المتحدة في نيويورك ينص على "ضرورة العمل مع جميع مكاتب االونروا 

ن في سوريا ولبنان المنتشرة في دول العالم للبدء في اإلعداد لتوزيع وتوطين الالجئين الفلسطينيي
 في دول أخرى.


