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 2531: العدد

 تالعب وغش في تعبئة مادة المازوت لسكان مخيم سبينة  •

دعوة لذوي المختفين قسرياً من فلسطينيي سورية إلضافة بيانات أبنائهم عبر الموقع اإللكتروني   •

 لمجموعة العمل 

 . مناشدات جديدة للكشف عن مصيره عمر.عبد هللا  •

 توزيع كفالة اليتيم ألطفال فلسطينيي سورية في لبنان  •

 "بعد تمزيق أوراقهم الثبوتية: تركيا ترحل ثالثة فلسطينيين إلى الشمال السوري"

09-10-2019 



 

 آخر التطورات 

طينيين هم "محمد الزعبي، راشد حجازي، عدي قامت السلطات التركية بترحيل ثالثة الجئين فلس
أثناء   2019/ 29/9الجدع" من أبناء مخيم اليرموك إلى الشمال السوري، وذلك بعد اعتقالهم يوم 

 محاولتهم الهجرة من والية آيدن التركية إلى اليونان بطريقة غير نظامية.  

األوراق الثبوتية التي كانت من جانبهم قال عدد من الناشطين إن الشرطة التركية قامت بتمزيق 
بحوزة الالجئين الثالثة "جواز السلطة، كرت لألونروا، الهوية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين"، وذلك 

ومن ثم قامت بترحيلهم إلى إدلب يوم   التركية، بعد مشادة كالمية بينهم وبين عناصر الشرطة 
 تشرين األول.   7أمس االثنين 

 
يني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية ومن دول الجوار هذا ويواصل الشباب الفلسط

وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم، قاصدة الدول 
 األوروبية.

باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى أهالي مخيم سبينة من حالة الغش واالحتيال التي يمارسها  
عند تعبئتهم مادة المازوت المخصصة للتدفئة في خزنات بيوتهم،  بعض أصحاب الصهاريج

لتر  90 مشيرين أن أصحاب الصهاريج يتالعبون بكمية المازوت الموزعة حيث يقومون بتعبئة 
ألف ليرة سورية، موضحين أن أصحاب الصهاريج  20في الخزان بسعر  لتر 100بداًل من 

صهريج وتحويلها إلى خزان سري تذهب لمصلحته بدل يقومون بإعادة الراجع من الخرطوم إلى ال
 ليتر.   200ليترًا من كل  20 -10المستهلك، مشددين على أن الكمية الراجعة تتراوح ما بين 



 

بدوره أكد أحد أبناء مخيم السبينة أن أصحاب الصهاريج إضافة لما يقومون به من غش وتحايل  
ية إكرامية لهم، منوهًا إلى أن هذا األمر يعتبر  ليرة سور  2000على المواطن فأنهم يطلبون مبلغ 

  استغالل لحاجة المواطن ويزيد من العبء المادي عليه.

هذا ودعا سكان مخيم السبينة الجهات المعنية ووزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة السورّية  
ب الصهاريج  العامة للمحروقات ومديرية حماية المستهلك في ريف دمشق إلى محاسبة أصحا 

والعمل على تشديد الرقابة عليهم من خالل اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم تردعهم من السرقة 
 واستغالل المواطن. 

 
الدفعة األولى من مادة المازوت  أيلول/ سبتمبر المنصرم 22وكانت لجان مختصة وزعت يوم 

اول معدة مسبقًا للذين قاموا المنزلي في مخيم السبينة، وذلك بموجب ما تسمى البطاقة الذكية وجد 
 بالتسجيل. 

إلى ذلك ُيواجه سكان مخّيم السبينة أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في القسوة نتيجة انعكاس  
تجليات الحرب في سورية عليهم، وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي يعتمدون عليه،  

 ات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا.وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من قبل الجمعي 

من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي المعتقلين والمفقودين من  
الالجئين الفلسطينيين السوريين في سورية إلى إضافة بيانات أبنائهم عبر موقعها االلكتروني  

ويد العديد من المؤسسات والمنظمات على شبكة االنترنت، مشيرة إلى أنها تعمل على تز  الرسمي



 

والهيئات الحقوقية الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، وذلك لتفعيل الضغط على  
 الجهات التي تقوم باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية. 

ير إلى أن عدد تش  وأشارت مجموعة العمل أن اإلحصاءات المنشورة على موقعها اإللكتروني 
( معتقلة ومعتقاًل فلسطينيًا، 1768المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو )

 ( مفقودًا.327باإلضافة إلى )

في السياق ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "عبد هللا عمر" معرفة 
 رؤيته أو لديهم معلومات عنه. مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم الذين تمكنوا من 

من قبل أمن الدولة في حي السحاري بدرعا، ولم تتلق  22/10/2012وكان عبد هللا اعتقل يوم 
 عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله.

أما في لبنان وزعت جمعية السراء بالتعاون مع لجنة معاناة المهجرين و بدعم من مؤسسة  
طفل يتيم من فلسطينيي سورية في   150أيتام على  صحابة األقصى و مؤسسة حلوان كفاالت 

 لبنان، وذلك عن شهري تموز و آب المنصرمين. 

أحدى المتطوعات في جمعية السراء لمجموعة العمل أن الهدف من كفالة   من جانبها صرحت 
األيتام ترسيخ وتعزيز قيم التكافل والتراحم اإلنساني، إضافة لمد يد العون والمساعدة لهم  

وخصوصًا في ظل الواقع االقتصادي المتردي الذي  فيف من معاناتهم قدر المستطاع،والتخ
 يعيشه الالجئ الفلسطيني السوري في لبنان.  

 



 

إلى ذلك يواجه آالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين ُهجروا إلى لبنان، أزمات معيشية  
عوبًة تأمين فرصة عمل، وفي حال مركبة من أبرزها الوضع القانوني غير المستقر، يليها ص

تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جدًا وال يكفي  
 لتغطية مصاريف الحياة في لبنان. 


