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 2582: العدد

 الفقر والمرض يفاقمان معاناة مهجرة فلسطينية شمال سورية  •

 فلسطينياً من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد انشقاقهم  15توثيق  •

 منظمة دولية: هناك خطر كبير يهدد سكان مخيم ليسفوس اليونانية  •

19-11-2019 

 "النرويج: الشرطة تعتقل فلسطيني سوري تصدى لعنصري يحرق القرآن"



 

 آخر التطورات

اعتقلت الشرطة النرويجية شابًا فلسطينيًا سوريًا وعددًا آخر إثر تصديهم لعضو منظمة عنصرية  
 عادية لإلسالم. وهو يحرق القرآن الكريم في تظاهرة م

وقالت مصادر إعالمية إن منظمة سيان وهي اختصار لكلمة "أوقفوا أسلمة النرويج" تظاهرت يوم  
جنوب النرويج، وقام أعضاؤها برمي نسخ من   Kristiansandأمس في مدينة كريستيانساند 

 المصحف في حاويات القمامة، فيما قام عضو آخر من المنظمة بعملية الحرق.

حف وحرقه أثار موجة غضب من الحاضرين، حيث تصدى الشاب الفلسطيني  تدنيس المص 
"قصي رشيد" وخاله "ياسر سالمة" وعددًا آخر لحارق المصحف بالضرب والركل، وفق مقطع 

 مصور نشر عن الحادثة، وقامت الشرطة باعتقالهم واعتقال منّظم المظاهرة. 

 
مين، وتدعو إلى كراهية المسلمين وتربط  وتحمل منظمة سيان أفكارًا عنصرية ضد اإلسالم والمسل

 اإلسالم بالنازية وتصف المسلمين على الدوام بالنازيين واإلرهابيين. 

إلى شمال سورية، حيث تشكو إحدى المهجرات الفلسطينيات من المرض الذي أصاب قدمها في 
عتبارها الجهة  ظل انعدام للموارد المالية وغياب للدعم الصحي للمهجرين، وخاصة من األونروا با

 الدولية الوحيدة المعنية بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

وتعاني المريضة التي ترفض اإلفصاح عن اسمها من عدم ثبات في مفصل الركبة منذ قرابة  
 السنة، واشتباه أذية في الرباط المتصالب األمامي، وفق تقرير صادر من مجمع الفرات الطبي.



 

عامًا بحاجة إلى صورة رنين مغناطيسي   18إن المريضة البالغة من العمر  وقال التقرير الطبي
 لتقييم وضع الغضاريف واألربطة، علمًا أنها ال تملك تكاليف التصوير والعالج المناسب.

وناشدت الالجئة الفلسطينية بمساعدتها في تأمين تكاليف عالجها ومّد يد العون لها، وكانت قد 
، وتسكن في مخيم الصداقة، وهي زوجة  2018إلى شمال سورية عام هجرت من مخيم اليرموك 

 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري.

 
ويعاني المهجرون الفلسطينيون شمال سورية من أوضاع إنسانية مزرية، وانتشار البطالة وارتفاع  

م وتفجير  األسعار وانعدام مواردهم المالية، عالوة على توتر الوضع األمني جراء قصف النظا
 السيارات.

مجموعة العمل من أجل  فلسطينيي سورية أنه  وثق  إلى ذلك، أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
تفاصيل )15( ضحية من مرتبات  جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ  بداية الحرب  الدائرة في 

 سورية بعد  انشقاقهم. 

ش ضباطًا، أبرزهم المالزم أول "إياس  وقال فريق الرصد أن من بين الضحايا المنشقين عن الجي
 .2013-07-30نعيمي" الذي قضى إثر قصف مخيم اليرموك 

 ضحايا قضوا تحت التعذيب وهم:   7كما تم توثيق 

مدرب كرة اليد في فريق جيش التحرير ونادي الشرطة السوري "أسامة الخضراء"، والرقيب "محمد 
يل"، إيهاب موسى"، "محمد فوراني"، و"أحمد  "عبد الرحمن خرطب "،حمدان"، الرائد "محمد فرح

 هواش" والذي اعتقل من قطعته العسكرية في مصياف. 



 

فيما أعدم الرقيب أول "مرعي المدني" على يد مجموعة عسكرية تابعة للمعارضة في مخيم  
اليرموك بتهمة سب الذات اإللهية، و"خالد الحسن" الذي قضى في اشتباكات مع تنظيم "داعش"  

اليرموك بعد ان شّكل كتيبة أحرار جيش التحرير، ووثق قضاء "باسل عزام" بغارة  في مخيم 
 روسية على إدلب.

هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير  
 كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، األمر الذي دفع آالف ويتعرض الفلسطيني، 

 الشباب للهجرة خارج البالد.

في ملف الهجرة، قالت منظمة بال حدود الدولية إن هناك خطر كبير يهدد سكان مخيم موريا في  
جزيرة ليسفوس اليونانية، وأن الصحة العقلية والبدنية لألشخاص المقيمين فيه معرضة باستمرار  

 للخطر.

شهور بسبب البرد ونقص  9لعمر وأكدت المنظمة في بيان لها وفاة طفل رضيع يبلغ من ا
الرعاية في مخيم موريا، وطالبت المؤسسة الطبية الحكومة اليونانية واالتحاد األوروبي بضرورة  

 التحرك السريع إلنقاذ الالجئين.

ألف شخص، في حين أن قادر على استيعاب ثالثة آالف فقط،  13ويقيم في المخيم قرابة 
بجزيرة ليسبوس اليونانية ظروًفا إنسانية قاسية وسيئة للغاية،  ويواجه الالجئون في مخيم )موريا( 

نتيجة االكتظاظ الكبير الذي يشهده المخيم، وعدم وجود أماكن للنوم، ما اضطر أغلب الوافدين  
 الجدد للنوم في العراء.

 


