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"ناشطة حقوقية من أبناء مخيم اليرموك تتعرض العتداء كراهية في السويد"

•
•
•
•

فلسطينيو سورية ينظمون وقفة تضامنية في مخيم البداوي انتصارا ً لغزة
دعوة لتنظيم اعتصام في فيينا تضامنا ً مع الجئي فلسطين في تايلند
فنانون فلسطينيون من مخيم جرمانا يشاركون في معرض "حوار األجيال" بدمشق
الكويت تساهم بـ  50مليون دوالر لألونروا

آخر التطورات
تعرضت الناشطة الفلسطينية السويدية "سماء صرصور" من أبناء مخيم اليرموك العتداء كراهية
مع طفلها الرضيع بمدينة أبساال السويدية ،وفق ما أعلنت عنه.
تهجم عليها في وضح النهار ،ووجه لها
وقالت الناشطة سماء لراديو السويد ّ
إن أحد األشخاص ّ
الشتائم بعد أن عرقل مرورها وطفلها الرضيع بسيارته ،ثم قال" كان ينبغي أن أدهسكم بسيارتي،
مسلمون أوغاد".

ويبدو أن الشخص كان يحمل بيده شيء عند نزوله من السيارة متجهاً نحوها بغضب ،وقالت له
إياك أن تلمس طفلي إن قمت بذلك فإنك ستموت ،فتراجع ولم يقترب منها ،مشيرة إلى أنها

أصيبت بالصدمة والخوف والبكاء بسبب ذلك.
وتلقت الناشطة عدداً كبي اًر من رسائل الدعم وفق ما أعلنت عنه ،كما أنها ترددت باإلبالغ عن

الحادثة ،وأوضحت أن السبب الرئيسي هو تقديم الدعم للضحايا الذين يتعرضون لجرائم كراهية
مماثلة ولكنهم ال يجرؤون على اإلبالغ.
الجدير ذكره أن الفلسطينية "سماء صرصور" إحدى الناشطات الحقوقيات في السويد ،وتعرضت
في وقت سابق لهجمات عنصرية واتهامها بأنها "معادية للسامية" وتوجيه الشتائم لها وتهديدها
بسبب مناصرتها للقضية الفلسطينية وحق العودة ،وهي ابنة المرشح السابق النتخابات البرلمان
السويدي "أميل صرصور".

ظم الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم البداوي شمال لبنان أمس األول
في غضون ذلك ،ن ّ
وقفة تضامنية ،مع سكان غزة ورفضاً لتصعيد العدوان الصهيوني األخير على القطاع ،منددين
بقصف االحتالل للمباني السكنية والمؤسسات المدنية واالعالمية والبنى التحتية ،ومستنكرين

الصمت العربي والدولي على مجازر االحتالل.
طالب المعتصمون المجتمع الدولي بالضغط على سلطات االحتالل االسرائيلي لفك الحصار
الغاشم المفروض على القطاع منذ سنوات عديدة ،رافضين ممارسات العدو الالإنسانية ضد قطاع
غزة.

في ختام اعتصامهم وجه الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان تحية فخر واجالل وإكبار
للمقاومين والصامدين في غزة ،مطالبين الفصائل الفلسطينية بتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء
االنقسام الفلسطيني كرد عملي على العدوان االسرائيلي.
الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ ()750
عائلة لجؤوا إلى لبنان هرباً من الحرب الدائرة في سورية.
وفي سياق آخر ،دعا عدد من الناشطين ومجموعة الحراك الشعبي لمساندة الالجئين لتنظيم
اعتصام يوم الجمعة  16تشرين الثاني  -نوفمبر الجاري أمام مقر األمم المتحدة في فيينا ،تلبي ًة

أطلقه الالجئين العرب والفلسطينيين المحتجزين في تايالند ،وذلك للمساهمة
لنداء االستغاثة الذي
ُ
بإيصال صوتهم والعمل على حل معاناتهم.
جدد عدد من الناشطين نداءاتهم لمنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي وجامعة الدول
بدورهم ّ
العربية وحكومات المجتمع الغربي للتحرك الفوري والعاجل للضغط على السلطات التايلندية

لمنعها من القيام باعتقال وترحيل أكثر من 600الجئاً فلسطينياً من بينهم  50فلسطينياً سورياً

بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وتواجه العائالت الفلسطينية والعراقية والسورية في تايالند خط اًر حقيقياً بسبب إقرار السلطات

التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من ال يملك اوراق إقامة ثبوتية ،حيث يشمل هذا
القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين ،منوهين إلى أن المتضرر األكبر هم
الالجئون الفلسطينيون ألنهم ال يستطيعون الذهاب إلى وطنهم ،وليس ثمة دول تستقبلهم.
وفي العاصمة السورية دمشق ،شارك عدد من الفنانين الفلسطينيين من أبناء مخيم جرمانا
لالجئين الفلسطينيين ،في معرض حوار األجيال "فوضى مستقيمة" المقام في المركز الثقافي
العربي في منطقة العدوي.
ظمه الفنان "محمد يونس" ابن مخيم جرمانا ،ضم  50فناناً من
المعرض الذي أشرف عليه ون ّ
مختلف األعمار ،ومن مخيم جرمانا شاركت رسومات الشاب "عبد الهادي رميض" والفنانة "أمني

فريسان".

ويذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط باألحداث الدائرة في سورية بشكل مباشر نتيجة موقعه
الجغرافي إال أنه شهد سقوط قذائف في محيطه نتيجة قربه من طريق مطار دمشق الدولي
ومنطقة الغوطة ،وقد بلغ عدد الضحايا من أبناء المخيم "  70ضحية.

وفي موضوع آخر ،أعلنت الكويت أنها قامت بتحويل مبلغ  42مليون و 100ألف دوالر إلى
حساب الوفد الدائم لدولة الكويت في نيويورك ،لسداده إلى وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
وكانت الكويت قد قدمت  8مليون دوالر لألونروا خالل مؤتمر روما الذي عقد بتاريخ
 ،2018/3/15وبذلك يكون مجمل المساهمة اإلضافية من دولة الكويت لألونروا خالل عام
 2018وصل مبلغ  50مليون و 100ألف دوالر.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها "األونروا" وذلك بسبب تقليص الواليات المتحدة
لدعمها للوكالة األمر الذي انعكس سلباً على حياة الفلسطينيين في بلدان اللجوء.

