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 العدد 3140

" 2011فلسطينيًا قضوا يف املعتقالت السورية منذ  629مجموعة العمل: "  

 املخيم  يف  السكن  موافقات  تأخير   بسبب  اليرموك  مخيم  أبناء  بين  سخط •
 باألسعار  ولعب مغشوشة سلع بيع من شكاوى. دنون خان مخيم •
 " عيسى الله عبد" الفلسطيني الشاعر تكّرم فلسطينية مؤسسة •
 بالبقاع  السورية الفلسطينية العائالت عشرات ىلع  الخبز توزيع. لبنان •



 

   آخر التطورات 

( ضحية  629ت فريق الرصد يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقه )كشف

من الالجئين الفلسطينيين قضوا يف أفرع املخابرات السورية إلى جانب آالف السوريين، وسّلم  

 األمن للعشرات من ذوي الضحايا األوراق الثبوتية ألبنائهم.  

 

بين الفلسطينيين  الالجئين  آالف  يزال  وما  السورية  هذا  النساء واألطفال يف املعتقالت  هم 

إنسانية   الال  أنواع املعاملة  أقسى  انتهاكات كبيرة ويواجهون  يعانون من  مجهولي املصير 

والتعذيب املمنهج، ويف هذا مخالفة واضحة لإلعالن العاملي بشأن حماية النساء واألطفال  

الصادر يف عام   والنزاعات املسلحة  الطوارئ  )  1974يف حاالت  التي  5يف املادة رقم  ( منه 

نصت ىلع اعتبار هذه املمارسات اجرامية "تعتبر أعمااًل إجرامية جميع أشكال القمع واملعاملة  

 القاسية والالإنسانية للنساء واألطفال، بما يف ذلك الحبس والتعذيب" 



 

( توثيقه  إلى  الرصد  فريق  التاب1797وأشار  األمنية  األفرع  فلسطينيًا يف  معتقاًل  للنظام  (  عة 

  ( الجئات فلسطينيات، إضافة إلى 110السوري ممن تمكنت املجموعة من توثيقهم، بينهم )

 .18عشرات األطفال دون سن 

ونوهت املجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه  

إضافة إلى تخوف    وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات املعتقلين لديه،

النظام   التعذيب خشية املالحقة من قبل  أبنائهم تحت  وفاة  اإلعالن عن  الضحايا من  ذوي 

 السوري. 

ىلع صعيد مختلف، أعرب أبناء مخيم اليرموك عن سخطهم بسبب تأخير مؤسسات النظام  

  موافقات السكن يف منازلهم باملخم، حيث تستمر معاناة نزوحهم والتكاليف الباهظة التي

أرهقت كاهلهم، وخاصة ارتفاع إيجار املنازل، إضافة إلى التعقيدات األمنية واإلدارية من أجل  

 عودتهم إلى املخيم. 

 

 



 

طلب، إال أن مصادر    500وتتحدث مصادر رسمية عن منح مؤسسات النظام موافقات لحوالي  

الال مئات  ينتظر  حين  يف  ذلك،  من  أقل  وهو  فيه  مبالغ  الرقم  أن  إلى  تشير  جئين  أهلية 

فرضتها   التي  الشروط  استكمال  من  الرغم  أشهر، ىلع  منذ  املوافقات  الفلسطينيين صدور 

محافظة دمشق، وهي أحقية صاحب الطلب بامللكية والسالمة اإلنشائية وموافقة الجهات  

 املختصة. 

الفلسطينيين، من بيع املحالت   يف ريف دمشق، اشتكى سكان مخيم خان دنون لالجئين 

خيم سلعًا مخالفة للمواصفات، ومنتجات فاسدة ومنتهية الصالحية، إضافة  التجارية يف امل

إلى تداول بضائع مستوردة مخالفة "مهربة" يف السوق املحلي، كما عّبر أهالي املخيم عن  

 سخطهم جراء لعب التجار بأسعار البضائع واحتيالهم يف عمليات البيع. 

باألسعا التالعب  بوقف  املعنيين،  األهالي  البضائع  وطالب  التجار، وضبط  لجشع  ووضع حد  ر 

والسلع حفاظًا ىلع صحة املواطن، وتخفيفًا من سوء األوضاع املعيشية التي يعيشها أبناء  

 املخيم، يف ظل انتشار الفقر وجائحة كورونا وانهيار الليرة السورية.

اديمي  يف قصة نجاح جديدة، أعلنت مؤسسة "سيدة األرض" الفلسطينية تكريم الشاعر واألك 

الفلسطيني "عبد الله عيسى"، باعتباره واحدًا من شخصيات العام الذين تم اختيارهم من قبل  

املؤسسة، وذلك ضمن احتفالية تقام يف مدينة رام الله يف فلسطين تحت عنوان "فلسطين  

قضية األحرار، وتضم االحتفالية عرض مئة لوحة فنية لفنانين فلسطينيين وفقرات فنية من  

 الفلسطيني، وأشار عيسى املقيم يف روسيا إلى عدم قدرته ىلع حضور الحفل. التراث 

ولد الشاعر واألكاديمي عبد الله عيسى يف بلدة ببيال املجاورة ملخيم اليرموك جنوب دمشق،  

، وهو مسؤول الشؤون الثقافية واإلعالمية يف سفارة فلسطين بروسيا، وعمل يف  1964عام  

وال واإلعالم  الصحافة  الشعرية  مجال  اإلصدارات  من  العديد  وله  واملسرح،  والتلفزيون  سينما 



 

ويف الترجمة، ونال عدة جوائز وكّرم يف مناسبات داخل سورية وخارجها، وألقى محاضرات  

 عن الثقافة العربّية والفلسطينّية يف معاهد وجامعات أوروبّية وآسيوّية عديدة. 

 

 لجان عمل أهلي  

إغاثيو ناشطون  قرابة  وزع  القاطنة    1500ن  السورية  الفلسطينية  العائالت  ىلع  خبز  ربطة 

آالف ربطة، ويعاني الالجئ    3بمنطقة البقاع اللبناني، ىلع أن يستكمل التوزيع ليصل إلى  

الفلسطيني يف منطقة البقاع اللبناني من أوضاع معيشية قاسية نتيجة سوء أحوال الطقس  

ال ذات  وقلة  الباردة،  املناخ  جراء  وظروف  التدفئة،  مواد  ثمن  تأمين  قدرتهم ىلع  يد وعدم 

الحياة   تأمين مستلزمات  أو فرص عمل تمكنهم من  ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي 

 األساسية.

( ألفًا حسب إحصائيات  27ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية يف لبنان بحوالي )

 .2020األونروا حتى نهاية عام 


