
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2832 العدد
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                  "جرائم حرب يف مخيم اليرموك الجئ يف برلين متهم بارتكاب"   

ذات اليد ومرارة العيش  أهالي مخيم درعا يشكون ضيق  

 ترّفيع طفل فلسطيني للصف األول بمدرسة أملانية لتميزه وذكائه 

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 أهالي مخيم درعا يشكون ضيق ذات اليد ومرارة العيش  •
 ف األول بمدرسة أملانية لتميزه وذكائه ترّفيع طفل فلسطيني للص •
 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب  •
 سنوات  7النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ  •



 

 آخر التطورات

كشف تقرير لجريدة "زمان الوصل" عن تورط الجئ فلسطيني بارتكابه انتهاكات بحّق 

  يف العاصمة األملانية برلين.املدنيين يف مخيم اليرموك، ويقيم الجئًا

 

وقال التقرير إن الالجئ "موفق الدواه" أحد أبرز قادة املجموعات ضمن اللجان الشعبية  

التابعة لتنظيم القيادة العامة املوالية للنظام، متهم بمشاركته بجرائم اغتصاب للنساء من  

يها العشرات،  مخيم اليرموك يف مسجد البشير، ومجزرة حاجز ىلع الوحش التي قتل ف 

ومسؤوليته املباشرة عن إطالق قذيفة أربي جي ىلع تجمع للمدنيين خالل استالمهم  

انتقامًا ملقتل أحد أقربائه   2014ملساعدات وكراتين مواد غذائية يف أواخر شهر آذار مارس/ 

 شخصًا وإصابة آخرين..  17يف معارك مع الجيش الحر داخل املخيم، وهو ما أدى إلى مقتل 

استعداده لإلدالء بشهادته أمام   -طلب عدم اإلفصاح عن اسمه  - د التقرير تأكيد شاهد وأور

 أي جهة قانونية مختصة أو محكمة بانتهاكات ارتكبها "موفق الدواه" املقيم يف برلين. 



 

وأفاد شاهد آخر أن الدواه كان أحد قادة املجموعات العسكرية لحركة "فلسطين حرة"  

 ، مؤكدًا مشاركته باقتحام مخيم اليرموك وقصف املدنيين فيه. املوالية للنظام السوري

باالنتقال إلى جنوب سورية أوضاع إنسانية ومعيشية واقتصادية غاية يف الصعوبة يعاني  

منها أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، حتى أن أغلب العائالت باتت تشكو من ضيق  

ىلع شراء الكثير من أصناف املواد الغذائية  ذات اليد، وتعيش يف فقر مدقع، وغير قادرة 

 وتأمين قوت يومها.  

 

يقول مراسل مجموعة العمل يف مخيم درعا إن الحرب وفقدان األهالي ملنازلهم  

وممتلكاتهم وغالء األسعار الجنوني وتدهور الليرة أمام الدوالر، كل تلك العوامل طحنت أبناء  

ملدقع وحولت حياتهم إلى مأساة حقيقية،  املخيم الذين يعانون من التهجير والفقر ا

مضيفًا أن رب العائلة اليوم أصبح يعيش كابوسًا حقيقيًا بسبب تراكم الديون عليه، وعدم  

وجود فرص للعمل ومورد مالي ثابت يستطيع من خالله تلبية متطلبات العيش األساسية  

 ألفراد أسرته.  



 

يف املخيم استغنت عن العديد من  وأوضح مراسل مجموعة العمل إلى أن معظم العائالت  

األصناف الغذائية وأصبحت من املنسيات بالنسبة لهم، نتيجة عدم مقدرتهم ىلع شرائها،  

حتى أن الحال وصل بهم بأن يصبح شراء طبق البيض حلمًا مثله مثل اللحوم والدجاج 

 والفواكه.  

س بيرغ االبتدائية جنوب أملانيا الطفل الفلسطيني  يمن جهة أخرى رّفعت إدارة مدرسة بار

باختبار ذكاء، متجاوزًا مرحلة  سنوات للصف األول بعد نجاحه  5السوري " طارق عبد املعطي" 

 من مراحل الروضة. 

 

وقالت عائلة الطفل املهجرة من مخيم اليرموك "بدأت عالمات الذكاء والتميز تظهر عند  

طارق وهو ابن أربع سنوات عندما كان يجالس أخته وهي يف الصف األول، ويساعدها يف  

 بقراءة األحرف املركبة من  حل بعض التمارين ويتحدث معها بمصطلحات أملانية، كما تميزًا

 . الكتب"



 

وبعد مطالبة عائلته إلدارة الروضة وافقت ىلع إجراء اختبار ذكاء ومعلومات، وتم تجاوزه  

ووافقوا ىلع دخوله للصف األول االبتدائي، رغم تأكيد إدارة الروضة مخالفة ذلك للقوانين  

 الدراسية. 

الفلسطيني "محمد خير سليمان"   يف سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ

وولديه نايف وأحمد منذ سبع سنوات، حيث اعتقلهم عناصر األمن السوري ومجموعات 

 .2013القيادة العامة ىلع حاجز مخيم اليرموك يف الشهر األول من عام 

 

(  110( معتقاًل فلسطينيًا يف سجون النظام السوري منهم )1797هذا ووثقت املجموعة )

 نساء. 

مشق أقيمت دورة يف إعداد )داعم نفسي( يف مخيم السيدة زينب، بهدف تدريب  بريف د

وتنمية وبناء املهارات الالزمة لتقديم الدعم النفسي للفئات املتضررة واألكثر احتياجا،  

 ومعرفة البرامج واألنشطة املستخدمة اثناء تقديم الدعم النفسي. 



 

 

تموز من الشهر   22، اختتمت يوم 2020الدورة التي أقيمت يف بداية الشهر الثاني من العام  

 الجاري بحفل تضمن توزيع الشهادات وتكريم املتدربين.


