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جريمة مروعة تهز إسطنبول.. والضحية الجئة فلسطينية  
 سورية 

 فوضى السالح تثير مخاوف أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق •
 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني أيهم فخري عبد الرحيم  •
 فلسطينيي سورية يف لبنان تعبئة بطاقة الصراف اآللي ل •



 

 آخر التطورات

الفلسطينية   الالجئة  ضحيتها  راحت  مروعة  قتل  جريمة  تركيا  يف  إسطنبول  مدينة  هزت 

 السورية "هبة يوسف" من سكان حارة املغاربة يف مخيم اليرموك. 

تشرين    11وعن التفاصيل ووفقًا ملراسل مجموعة العمل، أن الجريمة وقعت مساء يوم األحد  

يورت غربي مدينة إسطنبول، حيث أقدم زوج الضحية  األول/ أكتوبر الجاري يف منطقة أسن 

وبعد مشادة كالمية ونشوب خالف حاد بينهما ىلع طعن زوجته يف جميع أنحاء جسدها،  

 ومن ثم ذبحها بدم بارد أمام طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات.

 

صادر  ونقل مراسل مجموعة العمل عن أحد شهود العيان أن الجيران سمعوا صوت شجار قوي 

من منزل املغدورة، فحاولوا دخول املنزل لتهدئة الخالف، إال أن الزوج لم يفتح الهم الباب، مما  

أضطرهم ال بالغ الشرطة التركية التي تمكنت من خلع باب املنزل والدخول إليه، إال أنها وجدت  

ونقلت    جّثة "هبة" ملقاة ىلع األرض وهي مذبوحة وغارقة بدمها، فألقت القبض ىلع الزوج،

 جثة هبة إلى املشفى، وأرسلت الطفل إلى مركز رعاية تابع لوزارة شؤون األسرة. 



 

من جهة أخرى اشتكى سكان مخيم خان الشيح بريف دمشق من فوضى السالح املنتشر بين  

العناصر املوالية للنظام السوري واملحسوبة عليه، محملين الفصائل الفلسطينية والجهات  

 ؤولية الكاملة عن هذه الفوضى.األمنية السورية املس

 

وتصاعدت حالة التذمر لدى أبناء مخيم خان الشيح جراء فوضى السالح وانتشاره بيد عناصر  

املجموعات املوالية للنظام السوري، خاصة يف األفراح واملناسبات الخاصة من خطبة وزواج  

 ومواليد جدد. 

عالن نتائج شهادة التعليم األساسي  وزادت حالة التذمر بعد حالة الهلع التي انتابتهم مع إ

)الصف التاسع(، حيث شهد املخيم وابل من الرصاص جعل سكانه يعتقدون أن خطبًا جلل  

 حدث يف املخيم. 

ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن أحد أبناء املخيم؛ أن السالح املوجود  

 بيد العناصر املوالية للنظام يهدد حياة األهالي.



 

ب أهالي املخيم بسحب السالح ألن وجوده يشكل مصدر خوف ألبناء املخيم، مشددين  وطال

 ىلع ضرورة حماية املدنيين من العناصر املسلحة والطائشة. 

يف ملف االنتهاكات وإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني أيهم  

الرحيم مواليد   ا  1990فخري عبد  لتوالي، حيث اعتقله عناصر اللجان  منذ سبعة أعوام ىلع 

واقتادوه إلى جهة غير معلومة،    2013الشعبية التابعة للنظام السوري يف جرمانا بدمشق عام  

 وحتى اآلن لم ترد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

 

من جانبها قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل واملعلومات عن املعتقلين  

يين، ويتم توثيقها تباعًا ىلع الرغم من صعوبات التوثيق يف ظل استمرار السلطات  الفلسطين

 السورية بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.  

باالنتقال إلى لبنان أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة  

 ين الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان.بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئ

 



 

 

ألف ليرة للفرد    70وقالت “األونروا" يف بيان لها أنه" تم تعبئة بطاقات الصراف اآللي بمبلغ  

 ألف )مدعومة من الصندوق االستئماني األوروبي "مدد"( كمساعدة نقدية.  390كبدل طعام و

افة مترين اثناء عملية االستالم للحفاظ  وشددت االونروا ىلع ضرورة التباعد االجتماعي ملس

 ىلع سالمة الالجئين وىلع ضرورة االلتزام بغسل اليدين بعد استعمال الصراف اآللي.


