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 2476: العدد

 داعش""لـ ألمانيا تحاكم فلسطيني بتهمة الترويج  •

 السويد تضم العباً فلسطينياً سورياً إلى صفوف منتخبها الوطني لكرة القدم •

 نشاط ترفيهي لألطفال في مخيم اليرموك •

15-08-2019 

 "فلسطينيو سورية في بيروت يشكون تجاهل وتقصير الجمعيات اإلغاثية المحسوبة على الفصائل الفلسطينية تجاههم"



 

 آخر التطورات

اشتكت العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيمات وضواحي مدينة بيروت اللبنانية، من 
ية واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة أوضاعها اإلنسانية المزرية على كافة المستويات الحيات

انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل وتقصير المؤسسات والهيئات اإلغاثية 
 المحسوبة على الفصائل الفلسطينية تجاههم اإلغاثية وعدم تقديم المساعدات لهم.

سطينية السورية تعاني من جانبه قال الجئ فلسطيني سوري لمجموعة العمل: "إن العائالت الفل
التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية لهم" على حد قوله، مشيرًا إلى أنه لم يتم توزيع أي 
مساعدات إغاثية عليهم منذ أشهر طويلة، وتساءل عن سبب هذا اإلهمال وعدم المباالة بهم، 

ر من العائالت مستشهدًا بما حصل معهم في عيد األضحى المبارك حيث تم استثناء عدد كبي
الفلسطينية السورية في مخيم برج البراجنة وشاتيال ومار إلياس وضواحي بيروت من توزيع 
حصص األضاحي، مضيفًا أنه عندما سائل مسؤول جمعية إغاثية تابع لفصيل فلسطيني عن 
عدم حصول الفلسطيني السوري على أضاحي العيد أجابه أن األولوية هي للفلسطيني الفلسطيني 

ي الفلسطيني المقيم في لبنان( وبعدها يكون التوزيع لالجئ السوري ومن ثم لألسر المحتاجة )أ
 من فلسطينيي سورية.

 
منوهًا إلى أن ما يزيد من مأساة فلسطينيي سورية في لبنان ويفاقمها هو معاملة الحكومة اللبنانية 

نية، إضافة إلى عدم شعورهم لهم كسائحين وأجانب، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنا
باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقاماتهم، 

 والسماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية.



 

الجاري، النظر في دعوى  12/8أما في ألمانيا بدأت المحكمة العليا في مدينة تسيله، االثنين 
 سوري بتهمة الترويج لتنظيم "داعش" عبر مواقع التواصل االجتماعي. الجئ فلسطينيعلى 

إنَّ "المحكمة العليا في مدينة "سيل" تقاضي أحد الالجئين  األلمانية:وقالت صحيفة "سود دوتشه" 
عامًا تحفظت على ذكر اسمه، بتهمة الترويج الدعائي لـ "داعش" وتأييد  33من سورية البالغ 

 .اإلرهابية"عملياتها 

وأضافت الصحيفة "أنه كان يدعو إلى تجنيد الشباب في ألمانيا وأوروبا والقيام بأعمال إرهابية"، 
حيث أنشأ صفحة شخصية على فيسبوك باسم "أبو عمر"، ودعا من خاللها للقيام بأعمال 

س إرهابية"، الفتًة إلى أن الشرطة تمكنت من الوصول إلى صورة على هاتفه تحتوي على رؤو 
 مقطوعة.

ورفض المتهم في بداية المحاكمة الرد على االتهامات الموجهة إليه، بحسب الصحيفة، ومن 
 الممكن في حال إدانة المتهم أن يواجه حكما بالسجن لسنوات عدة.

وأشارت الصحيفة أن الالجئ فلسطيني "بال جنسية" ولد في مخيم لالجئين بالقرب من دمشق، 
 .ألمانيا إلى ثمطاليا عبر البحر األبيض المتوسط وجاء كالجئ من مصر إلى إي

من جهة أخرى اختارت مملكة السويد الالعب الفلسطيني السوري حسام عايش لالنضمام إلى 
لكرة القدم أعلن  IFK Göteborgللعب في المنتخب الوطني السويدي لكرة القدم، وكان نادي 

 Östersundsصفوفه قادمًا من نادي  إلى” حسام عايش“قبل أيام انضمام العب خط الوسط 
FK. 

 



 

وهو  ”مايورنا“عامًا، ولد في مدينة يوتيبوري وترعرع في  24الالعب عايش الذي يبلغ من العمر 
ألب من مخيم اليرموك في سوريا وأم من األردن، وقد لعب عايش لعدة أندية في السويد قبل 

 انضمامه ليوتيبوري.

سوريين في مختلف المجاالت  الجئين فلسطينييننجم هذا وشهدت السنوات الماضية سطوع 
وصلوا إلى دول اللجوء في أوروبا،  وتميزهم بعدماحيث بدأ نجاحهم  والتعليمية،الفنية والرياضية 

 نتيجة هروبهم من الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات.

أيام عيد األضحى  الفلسطيني ثالثفي سياق مختلف أقام متطوعون من جمعية الهالل األحمر 
طفاًل في شارع الجاعونة بمخيم اليرموك، بهدف  30المبارك، نشاطًا ترفيهيًا ورياضيًا لقرابة 

أدخل الفرح لقلوب جميع األطفال والعائالت الفلسطينية التي الزالت داخل المخيم ورفضت 
باء أو بنى الخروج منه، على الرغم من عدم توفر مقومات الحياة، فال وجود للماء أو الكهر 

 تحتية.

 


