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 مقتل أحد أبناء المزيريب جنوب سورية بعد تعذيبه 

  إقامة منظمة التحرير إفطاراً رمضانياً في مخيم اليرموك يثير انتقادات واسعة 

 العب فلسطيني سوري يحقق المرتبة الثالثة في بطولة المدارس التركية في الكاراتيه 

 "العثور على جثة هامدة لالجئ فلسطيني سوري في لبنان"



 

 

 آخر التطورات

عثرت القوى األمنية اللبنانية على جثة هامدة في محافظة جبل لبنان على كرسي تسول 
 يحمل صاحبها أي أوراق ثبوتية. مغطى بغطاء شتوي، وال

التحقيق في األمن الوطني والقوة المشتركة، أنه وبتاريخ  لمسؤو ووفقًا لما ورد على لسان 
ايار وردتنا مكالمة هاتفية من مخفر الحدث جبل لبنان تفيد بالعثور  32يوم أمس الخميس 

 على جثة آيلة إلى التفسخ لظهور دود يأكل بها.

 
والجنائية تم التأكد من أن سبب الوفاة وأوضحت المعلومات أنه وبعد المعاينة الشرعية 

طبيعية، وعليه تم أخذ بصمات للمتوفى وتبين بعد الرجوع لملفات األدلة الجنائية، السيما 
مفرزة صيدا القضائية، بأن الجثة تعود للفلسطيني السوري "مصطفى محمد السماك" والدته 

 .0691فتحية ومن مواليد 



 

تزال موجودة في براد مشفى بعبدا الحكومي، بانتظار وأشار مسؤول التحقيق أن الجثة ال 
تمام إجراءات دفنها حسب األصول الشرعية.  حضور جهة فلسطينية تتولى استالم الجثة وا 

الفلسطينية هذا وأكد ناشطون فلسطينيون في لبنان بضرورة تحرك السفارة والمؤسسات 
 .الستالم الجثة ودفنها

( ألف، حسب 32من سورية في لبنان بحوالي ) ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين
، ويعانون من أوضاع معيشية 3102إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة 
 في لبنان.

من أبناء المزيريب جنوب في جنوب سورية، حيث قتل الشاب "طارق منصور الحسين" 
سورية، ووجدت جثته وعليها آثار تعذيب على جانب أحد الطرقات في بلدة المزيريب، ولم 

 تعرف أسباب وخلفيات عملية القتل أو الفاعلين.

الجدير ذكره أن حوادث االغتيال طالت قادة وعناصر فصائل للمعارضة السورية ممن 
ممن رفض االلتحاق، وعناصر موالية للنظام  التحق بقوات أمن النظام السوري وأيضاً 

 السوري.

 يوم فطارًا رمضانيًا في مخيم اليرموكفي غضون ذلك، أثار إقامة منظمة التحرير إ
، انتقادات واسعة بين الناشطين الفلسطينيين وأهالي المخيم أيار/ مايو الجاري 33 األربعاء

أحد الناشطين "من المهجرة والنازحة، واتهموا دور المنظمة في سورية باالستعراضي، وقال 
يستطيع إحضار موافقه أمنيه لعمل هكذا نشاط بداخل المخيم ويلدا يستطيع أن يرفع 

 الصوت ويقول بدنا نرجع أهلنا".



 

 
وكانت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقامت مأدبة إفطار في شارع حيفا في 

دبة عدد من مسؤولي منظمة مخيم اليرموك للعائالت التي تعيش داخله، وحضر المأ
 للمخيم. واللجنة الشعبيةالتحرير الفلسطينية 

وقال السفير عبد الهادي مخاطبًا األهالي "وجودنا اليوم في مخيم اليرموك بشرى ألهالينا 
بالعودة القريبة للمخيم"، وأضاف "نحن في منظمة التحرير مع شعبنا يدا بيد، وسنقف مع 

ونعمل مع الدولة السورية إلعادة األهالي بأقرب وقت  الجميع إلعادة إعمار المخيم
 ممكن".

لعملية  3102الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، 

% من مخيم  91ى تدمير استخدم فيها جميع صنوف األسلحة البرية والجوية، ما أدى إل
 اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

 



 

في تركيا، فاز الالعب الفلسطيني السوري "زين ابراهيم العلي" بالمرتبة الثالثة في بطولة 
كيلو غرام، والتي نظمها اتحاد الكاراتيه التركي  55المدراس التركية للعبة الكاراتيه بوزن 

في صالة المركز الثقافي  3106-5-30ب والرياضة، الثالثاء بالتعاون مع مديرية الشبا
 والرياضي في مدينة كيا شهير، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

 
 2وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 

صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة 
 وانخفاض أجور العاملين.

 


