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"انتقادات واسعة بعد تهنئة حركة فتح للنظام السوري وصمتها عن 

 آالف الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األونروا تستأنف توزيع مساعداتها جنوب دمشق.• 
الهيئة الرياضية في ألمانيا تمنح البطل الفلسطيني السوري "عمر هزيمة" • 

 في ألعاب القتال.إجازة مدرب 
 رحلة ترفيهية ألطفال مخيم اليرموك النازحين جنوب دمشق.• 
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 التطورات آخر
تعرضت حركة فتح لتنديد واسع بين األوساط الشعبية والثقافية الفلسطينية 

 والسورية بعد تهنئتها النظام السوري بيوم الجالء.
واستخفافًا  واعتبرها ناشطون فلسطينيون خيانة لدماء الشهداء في سورية

بدماء آالف الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا على يد النظام وقواته 
 الموالية.

 
 
 
 
 
 
 
 

أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح، والمفوض العام  4 -19ففي يوم 
 للعالقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، رسالة تهنئة.

نحن واثقون "« األخ»وقال زكي في رسالته للرئيس السوري الذي نعته بـ 
بأن سوريا منتصرة بقدرات شعبها وجيشها الباسل على العصابات المسلحة 
وسيعود األمن واألمان لربوعها، وأن يعيدها موحدة وآمنة ومستقرة تحت 

 قيادتكم الحكيمة"



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

وفور نشر الرسالة علق الناشطون على فحواها وتوقيتها والجهة المهنئة، 
( الجئًا 3483طينية عن قضاء )"بأن صمت حركة فتح والسفارة الفلس

( 461( آخرين، وعدم إدانتها لقضاء أكثر من )1187فلسطينيًا، واعتقال )
 تحت التعذيب، يؤكد أنها تسعى ألهداف سياسية"

ونوه ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي بأن حركة فتح وعباس 
رية زكي تجاهلوا المجازر التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون في سو 

إثر القصف والحصار واستهداف المخيمات الفلسطينية في سورية، مشيرين 
 إلى وجود انتقادات كبيرة داخل الحركة لموقفها من النظام السوري.

يذكر أن فلسطينيي سورية كانوا قد ناشدوا السلطة الفلسطينية وسفارتها في 
لدى  دمشق عشرات المرات للتدخل لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

النظام السوري، ووقف حصار مخيم اليرموك، والقصف المتكرر الذي 
 يستهدف المخيمات الفلسطينية في سورية لكن دون جدوى أو استجابة.

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية جنوب دمشق، بأن وكالة غوث 
 6000بالدخول إلى منطقة يلدا، وتوزع  4-24األونروا ستبدأ يوم االثنين 

آالف طرد غذائي وصحي للعائالت الفلسطينية المتواجدة في البلدات يلدا 
وببيال وبيت سحم إضافة إلى مخيم اليرموك، وسيتم التوزيع بالتنسيق مع 

 مكتب اإلغاثي.ال
هذا وكان الالجئون الفلسطينيون قد طالبوا خالله اعتصامهم منتصف 
الشهر الجاري، المجتمع الدولي والقيادات والفصائل الفلسطينية ووكالة 
األونروا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه من تبقى من أبناء المخيم داخله أو التي 

ت سحم(، والتحرك العاجل بي –ببيال  –نزحت إلى البلدات المجاورة ) يلدا 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

لحل أزمة مخيم اليرموك, وإدخال المساعدات اإلغاثية واألدوية إليه، وحل 
مشكلة دخول وخروج أهالي مخيم اليرموك منه وإليه خاصة منهم الحاالت 

 االسعافية واالضطرارية.
يشار إلى أن قرابة ثالثة آالف فلسطيني متواجدين في المخيم يعيشون 

وسط حصار من النظام السوري، كذلك حال أكثر من  أوضاعًا مأساوية
عشرة آالف الجئ فلسطيني من سكان مخيم اليرموك في مناطق ببيال ويلدا 
و بيت سحم، وذلك بعد اضطرارهم لمغادرة منازلهم إثر سيطرة تنظيم الدولة 

 .2015وجبهة النصرة على المخيم مطلع نيسان ابريل عام 
رياضية المشرفة على شؤون الالجئين في وفي ألمانيا، منحت الهيئة ال

ألمانيا، البطل الفلسطيني السوري"عمر هزيمة" المقيم في ألمانيا إجازة 
المصارعة، وذلك بعد تدريب  -الموتاي -مدرب في ألعاب الكاراتيه

 متواصل أكسبه خبرات عديدة.
وكان هزيمة هاجر من مخيمه في جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف 

ل أحداث الحرب في سورية وعانى من الهجرة المتكررة من بلد دمشق خال
 إلى آخر قبل أن يستقر به الترحال في ألمانيا.

وبدأ هزيمة حياته الرياضية مبكرًا في سورية ودرب في عدد من النوادي في 
مخيم جرمانا ومخيم الحسينية بريف دمشق، كما حصل على دبلوم في 

وشارك المدرب هزيمة في العديد من علوم التدريب واإلعداد البدني، 
البطوالت الوطنية والعربية والعالمية حصد خاللها عدة ميداليات وطنية 

 وعربية.
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وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني 
في لندن، قد اصدرا تقريرًا حقوقيًا بعنوان "فلسطينيو سورية واألبواب المغلقة" 

شهد تحقيق العديد من  2016إلى أن النصف الثاني من العام وأشارا فيه 
 فلسطينيي سورية لعدد من الجوائز والمراكز الرياضية والثقافية والعلمية.

فيما أكد التقرير أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في أوروبا قد 
( ألف الجئ، منوهًا إلى أن اإلحصائية هي إحصائية غير 85تجاوز )
 رسمية.

 لجان عمل أهلي
بجٍو مأله الفرح والسعادة، اقام فريق الدعم النفسي التابع لمؤسسة جفرا في 
جنوب دمشق رحلة إلى إحدى الحدائق في بلدة ببيال بحضور أكثر من 

 طفل من أبناء مخيم اليرموك النازحين والبلدات المجاورة له. 300
ت واأللعاب حيث عمل الكادر على ترفيه االطفال من خالل المسابقا

وتوزيع الجوائز في محاولة منهم إلخراج األطفال من الحالة النفسية التي 
 يمرون بها بسبب استمرار الحرب والنزوح عن منازلهم.

وقالت جفرا أن هذا النشاط جاء ضمن سلسلة أنشطة يعمل عليها مركز 
 جفرا صديق الطفل جنوب دمشق مع اقتراب العطلة الصيفية.

ال وفتية المخيمات الفلسطينية تعرضوا النتهاكات جسيمة يشار إلى أن أطف
من اعتقاالت تقوم بها األجهزة األمنية السورية بحقهم، إلى سقوط العشرات 
منهم ضحايا جراء الجوع ونقص العناية الطبية و القصف والقنص، عالوة 
على توقف الحركة التعليمية للكثير من أطفال المخيمات الفلسطينية خاصة 

اصرة منها، وحاالت اللجوء المتواصلة من منطقة إلى أخرى وعدم المح
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اإلستقرار في مكان واحد والتي أدخلت األهالي عمومًا واألطفال خصوصًا 
 في أوضاٍع نفسية مأساوية .

 –نيسان  22فلسطينيو سورية #إحصائيات وأرقام حتى 
 لندن  -مجموعة العمل 2017إبريل
ينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من ( حصيلة الضحايا الفلسط3483• )

 ( امرأة. 455توثيقهم بينهم )
( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1187• )

 ( امرأة. 87السوري بينهم )
القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 لتوالي. ( على ا1374مخيم اليرموك يدخل يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 195• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك. 
( أيام وعن مخيم 1105انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يومًا. 956اليرموك منذ )
ى منازلهم منذ أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إل• 
( يومًا، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1449)
 ( يومًا. 183)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 85حوالي )• 
، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 20166منتصف 
ف، وفي ( آال6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8تركيا )


