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 2606: العدد

 "مسؤول فلسطيني: عودة أهالي مخيم اليرموك تحتاج لوحدة موقف الفصائل الفلسطينية"

 ''الوفاء األوروبية" تطلق حملة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في لبنان  •

 منظمة حقوقية: السلطات السورية ترّحل عشرات المعتقلين إلى سجن صيدنايا للمحاكمة الميدانية  •

 معرض لألعمال اليدوية في مخيم السيدة زينب بريف دمشق  •

13-12-2019 



 

 آخر التطورات

قال مسؤول ملف التربية والتعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" إن عودة أهالي مخيم  
 . ة الموقف والرأي لفصائل العمل الوطني الفلسطيني"اليرموك بحاجة إلى وحد 

وأضاف عبر حسابه على موقع "فيس بوك" "نرجو من المسؤولين في فصائل العمل الوطني 
والوقوف على متطلباتهم   لالطالعالفلسطيني الوقوف إلى جانب أهلنا ودعمهم والقيام بزياراتهم 

 .األولية وليس الكماليات"

يوجد لديها أي مانع لدعم أهلنا داخل مخيم اليرموك،  ة السورية" الوأردف قوله "إن "الحكوم
 .وأشار مدلاًل على قوله "أن الحكومة سمحت بفتح المدارس"

ونّوه إلى أنهم ينتظرون "وصول الدعم والتبرعات لوكالة الغوث للبدء بترميم مدرسة الطابغة في  
لسطيني والخالصة بفتح عيادتهما  المخيم، كذلك سمحت الحكومة لمستوصفات الهالل األحمر الف

 .على شارع اليرموك بالعمل"

 
ما أدى إلى نزوح آالف   2012وكان مخيم اليرموك قد تعرض لقصف جوي نهاية عام 

  2018الفلسطينيين والسوريين من أبناء المخيم، وتعرض كذلك في التاسع عشر من نيسان أبريل 
روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"،  لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي 

% من مخيم اليرموك  60استخدم فيها جميع صنوف األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
 وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتال ذلك تهجير من تبقى من ساكنيه.



 

إلنسانية لاّلجئين  في سياق آخر، أطلقت حملة "الوفاء األوروبية" حملة إغاثية لتقديم المساعدات ا
الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان، للتخفيف من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية  

 وإنسانية صعبة. 

وقال منظمو الحملة إن تقديم المساعدات اإلغاثية في المخيمات الفلسطينية في لبنان سيبدأ  
ت والجمعيات والتجار ، ودعت الحملة "جميع المؤسسا2019-12-16اعتبارًا من يوم اإلثنين 

والمهتمين وأصحاب الضمائر الحية واأليادي السخية إلى التعاون مع الحملة والمشاركة في 
 . مساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الحالة اإلنسانية الصعبة التي يمرون بها"

 
لبنان من  ويعاني الالجئ الفلسطيني السوري بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجده في 

اإلهمال وعدم المباالة واالكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة له، حيث واجهته  
 أزمات إنسانية مركبة على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية. 

قاطعة  في ملف المعتقلين، قالت منظمة نوفوتوزون الحقوقية "إن معلومات خطيرة من مصادر مت
وموثوقة تؤكد أن السلطات السورية رّحلت عشرات المعتقلين من سجون مختلفة أهمها سجن عدرا  

 إلى سجن صيدنايا العسكري إلخضاعهم للمحاكمات الميدانية الحقًا وتنفيذ حكم اإلعدام بهم. 

  80هو يوم، وأن الرقم المتدول لعدد المعتقلين  20وأضافت المنظمة أن العملية بدأت منذ قرابة 
المنظمة مكتب المبعوث الخاص وجميع المؤسسات والهيئات الدولية والمنظمات  معتقاًل، وناشدت 

 التحرك لوقف الكارثة.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد تمكنت في وقت سابق ومن خالل تواصلها 
تعذيب حتى الموت  ( حالة614مع عدد من الناشطين والمفرج عنهم وذوي الضحايا من توثيق )

 في سجون النظام السوري، يرجح أن يكون بعضها قد تم في سجن صيدنايا. 



 

منظمة نوفوتوزون الحقوقية وهي مجموعة من الناشطين تعمل على قضايا التمكين القانوني  
والمساعدة القانونية والمناصرة للمختفين قسرًا وعائالتهم، والمعتقلين وعائالتهم في سورية، وتم  

الذي  صفدي،الفلسطيني السوري باسل خرطبيل  والمبرمجس المجموعة وفاء لذكرى الناشط تأسي 
, وأعدم من قبل المحكمة الميدانية العسكرية في   2012اعتقل من قبل األمن العسكري في آذار 

 , وقد كان صاحب الفكرة وهو من اختار اسم المنظمة قبل وفاته.2015تشرين االول 

 

 نشاطات

طات فلسطينيات معرضًا لألعمال اليدوية في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين  أقامت ناش
بريف دمشق، وحضر االفتتاح ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحشد من أبناء الشعب 

 الفلسطيني. 

استهل المعرض كلمة حول الدورة التي أنجزت للنساء وهدفت إلعادة تدوير مخلفات البيئة، بعدها  
ورقية ومجسمات   واشغاالً لمعرض الذي تضمن أعمال تم إعادة تدويرها من ملفات البيئة افتتح ا

 من الجبس والعديد من ديكورات التزيين. 

 


