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 "رسالة مناشدة من عائلة مهاجر فلسطيني فقد يف تركيا قبل سنتين"

 • ردًا على قرار البرلمان األوروبي. األونروا: انتشار الكراهية في مدارس الوكالة ادعاء زائف 

 • تسجيل إصابات بكورونا في جّلين ودعوات بين الفلسطينيين لمواجهته  

 نقل المعتقلين إلى سجن دمشق • دمشق. تحذيرات من االحتيال بعد نبأ 

 • المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوزع مساعدات إغاثية في مخيم اليرموك 



 

 آخر التطورات 

ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري "محمد احمد اسعيد" السلطات التركية واليونانية والصليب  

م وتقصي  معلومات  على  الحصول  أجل  من  واألفراد،  اإلنسانية  والجمعيات  بعد األحمر  نجلها  صير 

فقدانه قبل أكثر من سنتين مع مجموعة مهاجرين، خالل محاولتهم مغادرة السواحل التركية للوصول  

 بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية. 

 

وقالت العائلة في رسالة وصلت إلى مجموعة العمل "إن نجلها محمد اسعيد كان برفقة مجموعة من  

فردًا معهم طفل عمره تقريبًا عشر سنوات، فقدوا بتاريخ    11ريين، وهم  الشباب الفلسطينيين والسو

في منطقة فتحية غرب تركيا، ومنذ ذلك التاريخ ال نعلم عنهم أي خبر، وال ندري إن هم   27-03-2019

 ركبوا البحر وحدث معهم مكروه أو لم يركبوه أصاًل" 

م ثالثة  المهاجرين  بين  أن من  العمل،  "محمد  وتشير مصادر مجموعة  وهم:  فلسطينيي سورية،  ن 

مروان تميم" و"محمد ظافر النجار" من مخيم اليرموك و"محمد أحمد اسعيد"، وال يوجد معلومات عن  

 مصيرهم، أو تفاصيل مجريات ما حدث معهم. 



 

في موضوع آخر، قالت األونروا في بيان لها، إن اإليحاء بأن الكراهية منتشرة داخل الوكالة ومدارسها  

ائف ومضلل، ويعطي الشرعية لترويج األخبار ذات الدوافع السياسية التي تسعى إلى تشويه ادعاء ز

 سمعة األونروا وإيذاء أطفال الالجئين الفلسطينيين. 

البرلمان األوروبي في قراره الخاص بإبراء الذمة   وأعربت الوكالة عن خيبتها من اللغة التي اعتمدها 

، والتي تلمح إلى أن األونروا تقوم بتدريس ونشر خطاب  2019بي لعام  بشأن تنفيذ ميزانية االتحاد األورو 

 كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها. 

 

وأوضحت األونروا، أنها كوكالة لألمم المتحدة ال تتسامح مطلقًا مع الكراهية أو التحريض على العنف 

ة وقيمها المتمثلة في الحياد  أو التمييز، وتؤكد أن موادها التعليمية تدعم وتعزز مبادئ األمم المتحد

 وحقوق اإلنسان والمساواة وعدم التمييز على أساس العرق، والجنس، واللغة، والديانة. 

األربعاء   يوم  اعتمد  األوروبي  البرلمان  أن    -ألول مرة   - وكان  ادعائه  األونروا على خلفية  ُيدين  قرارًا 

 ة ُتعلم الكراهية والعنف ضد "إسرائيل" كتبها المدرسّية والمواد التعليمّية التي تدّرسها للطلب



 

على صعيد كورونا، أفادت مصادر طبية لمجموعة العمل، تسجيل عدد من اإلصابات بفيروس كورونا  

الجئ فلسطيني، مشيرة أن االعداد بازدياد،    1800في تجمع جّلين جنوب سورية، حيث يقطن قرابة  

بالوباء وإقامة التجمعات واألفراح أو مجالس    فيما حذر ناشطون فلسطينيون في التجمع من االستهتار

والتباعد   الكمامات  ولبس  انتشاره،  لمواجهة  الصحية  بالمعايير  االلتزام  إلى  األهالي  ودعوا  العزاء، 

 االجتماعي. 

 

باالنتقال إلى ملف المختفين قسريًا، حذر حقوقيون من وقوع عائالت المعتقلين في سجون النظام  

احت  ومصير  السوري، ضحية عمليات  يّدعون معرفة مكان  ومحامون  وسطاء  يديرها  وابتزاز مالي  يال 

، حول تحويل أعداد  لالمعتقل مقابل مبالغ مالية مرتفعة، وذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواص 

كبيرة من المعتقلين في األفرع األمنية وفي سجن صيدنايا إلى سجن دمشق المركزي "عدرا" تمهيدًا  

من جانبها نفت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا األنباء،  ،  ق سراحهم قريبًا ضمن عفو عامإلطال

والمساهمة بنشر تلك األنباء "حرصًا على مشاعر عائالت    وشّددت في منشور لها على عدم المشاركة

 يال واالبتزاز المالي" عمليات االحت لوقوعهم ضحيةالمعتقلين والمختفين قسرًا ومنعًا 



 

 لجان عمل أهلي  

مخيم   في  المتواجدين  األهالي  على  إغاثية  مساعدات  الخارج"  لفلسطينيي  الشعبي  "المؤتمر  وزع 

أبو   اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وقال المؤتمر أنه قّدم المساعدات العاجلة في ساحة 

ي إطار المرحلة األولى من حملة التضامن الوطنية التي أعلن عنها  عائلة في المخيم، ف 600 حشيش لـ

 المؤتمر. 

حالوة   فايز  مشفى  الرحمن"،  عبد  "خيرالدين  العامة  أمانته  عضو  بإشراف  المؤتمر  من  وفد  وتفقد 

والمخبز اآللي "بهدف تقييم األضرار ودراسة تنفيذ بعض المشاريع التي تساهم في عودة الحياة إلى  

ما أعلن عنه، ونقل وفد المؤتمر مطالبة العائالت في المخيم بضرورة استمرار الحمالت    المخيم" وفق

 اإلنسانية وتقديم الدعم لهم والعمل على إعادة إعمار مخيم اليرموك واإلسراع في عودة األهالي.

 


