
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقفة تضامنية في فرنسا مع المحتجزين الفلسطينيين في تايلند •

 سنوات 6طالب قسم الكيمياء الفلسطيني "أحمد جليل" معتقل في السجون السورية منذ  •

 مشروع "أمنية" يعلن افتتاح مركز تنمية للشباب في مخيم حندرات •

    2186  العدد

29-10-2018 

المهجرون الفلسطينيون شمال سورية يطالبون "المجلس المركزي" في رام هللا "

 "بالتحرك الفوري لرفع معاناتهم



 

 آخر التطورات 

وّجه المهجرون الفلسطينيون شمال سورية رسالة مفتوحة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير 
ة رام هللا في فلسطين، طالبوا فيها بالتحرك الفوري لرفع المعاناة عن الفلسطينية المنعقد في مدين

 الجماهير الفلسطينية التي ترزح في مخيمات التهجير شمال سورية.

سنوات، متسائلين "ألسنا  8واتهم المهجرون في رسالتهم منظمة التحرير بتجاهل معاناتهم منذ 
ثاقها"، "وهل ذنبنا كفلسطينيين بقينا أحياء بعد أعضاء في منظمة التحرير بنص البند الرابع في مي

الحصار والتجويع والتدمير وخاصة مخيم اليرموك ثم وجدنا أنفسنا في خيام بعد أن هجرنا قسرًا 
 من منازلنا".

 
وطالبت الرسالة في ختامها منظمة التحرير بالتحرك الفوري إلخراجهم من مخيمات التهجير 

ع األطراف الفاعلة كدائرة الالجئين في المنظمة والسفارة القسري شمال سورية، والتواصل م
 الطالعلالفلسطينية في تركيا والحكومة التركية واألونروا، كما طالبوا بإرسال وفد من المنظمة 

 على أوضاعهم المأساوية وإجراء ما يلزم للشعب الفلسطيني المهجر.

م اليرموك تقطن في مخيم دير بلوط عائلة فلسطينية مهجرة من مخي 350يشار إلى أن ما يقارب 
بمنطقة عفرين شمال سورية، إضافة إلى مئات العائالت الموزعة في مناطق أخرى، وذلك بحسب 

 احصائيات بعض المؤسسات األهلية. 



 

وفي سياق آخر، نظمت جمعية "التضامن مع الشعب الفلسطيني" وعدد من الالجئين الفلسطينيين 
نسا وناشطون فرنسيون، وقفة تضامنية مع الالجئين في فر  ADAPSفي مدينة ألبي و

 الفلسطينيين المحتجزين في مملكة تايلند.

وقال ناشطون إن مجموعة من الشباب الفلسطينيين عقدوا اجتماعًا مع رئيس "جمعية الصداقة 
الفرنسية الفلسطينية" في العاصمة باريس، ونقلوا له األوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون 

 فلسطينيون والسوريون في تايلند.ال

 
وطالب الناشطون بـ"التضامن" مع المحتجزين والمساعدة في حّل مشاكلهم ومعاملتهم كالجئين ال 

 كمجرمين وخارجين عن القانون، بحسب وصفهم.

ويتعرض المحتجزون في اآلونة األخيرة ألوضاع قانونية ومعيشية صعبة، بعد امتناع السلطات 
يد اإلقامات للعشرات منهم وتنامي مخاوف ترحيلهم إلى دول أخرى، عالوة في تايلند عن تجد

 على أوضاع مزرية في سجون المهاجرين.

 (29وفي الشأن السوري، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أحمد دياب جليل" )
 عامًا للسنة السادسة على التوالي.

قسم الكيمياء على  -هو طالب في جامعة دمشق وكانت عناصر األمن السوري اعتقلت جليل و 
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة،  25/6/2013دمشق في تاريخ  -طريق خان الشيح  86حاجز 

 وهو من أبناء #مخيم_خان_الشيح لالجئين الفلسطينيين.



 

( معتقل فلسطيني في السجون السورية 1709وتشير مجموعة العمل إلى أنها استطاعت توثيق )
 عن مصيرهم شيء. ال يعلم

إلى ذلك، أعلن مشروع "أمنية" التشاركي بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وصندوق األمم 
المتحدة للطفولة واألمومة اليونيسيف، عن افتتاح مركز حندرات لتنمية مهارات الشباب واليافعين 

 في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب.

سيقدم عدد من الخدمات المجانية لسكان المنطقة، ويستطيع الشباب  وقال المشرفون إن المركز
سنة التسجيل على هذه التدريبات: مهارات الحياة، حياكة  24و 10الذي تتراوح أعمارهم بين 

وصوف، مهارات كمبيوتر، اسعافات اولية، لغة انكليزية، تصوير ضوئي )فوتوغرافي(، تصميم 
 اعة منزلية، سكرتاريا تنفيذية، مونتاج فيديو.باستخدام الفوتوشوب، محاسبة، زر 

وكان مخيم حندرات قد تعرض لدمار هائل للمنازل والمدارس إثر القصف العنيف الذي استهدف 
منازله خالل سنوات الحرب في سورية، وذلك بعد اندالع معارك عنيفة بين النظام ومجموعات 

م لسيطرته الكاملة على المخيم ومدينة المعارضة السورية المسلحة، والتي انتهت بفرض النظا
 حلب.

 


