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 2482: العدد

 ( فلسطينياً سورياً وصولوا إلى الجزر اليونانية خالل األيام الثالثة الماضية90) •

 مهاجًرا غير نظامي بينهم فلسطينيين 80خفر السواحل التركي يوقف  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

21-08-2019 

 "استمرار ظاهرة التعفيش في مخيم اليرموك وسكانه يطالبون العودة إليه"



 

 آخر التطورات

ال تزال ظاهرة ما تسمى بـ "التعفيش" وسرقة بيوت وممتلكات أهالي مخيم اليرموك مستمرة حتى 
من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم،  اليوم من قبل عناصر النظام السوري وبعض المدنيين

وبحسب شهادة أحد سكان المخيم أن السرقة تتم )على عينك ياتاجر( حيث تخرج السيارات 
الكبيرة محملة بالمسروقات من أمام أعين عناصر حاجز البطيخة التابع لألمن السوري دون أن 

ك العناصر لم تكتف بسرقة ونهب يحركوا ساكنًا مما يعني أن "حاميها حراميها"، مضيفًا أن تل
أثاث المنازل والبنى التحتية من كابالت كهربائية وأنابيب بالستيكية لنقل المياه والنحاس 
واأللمنيوم والرخام والبالط من المنازل بل يقومون حاليًا بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة 

 للسكن من أجل سرقة الحديد منها.

قربة من النظام السوري صورًا تظهر قيام عناصر النظام بسرقة هذا ونشرت صفحة إعالمية م
 لنقلها إلى خارج المخيم. 30"تعفيش" الخشب المتبقي في المنازل وتجميعهم امتداد شارع 

 
من جانبهم طالب أهالي اليرموك جميع الجهات المعنية باإلسراع بإعادة بناء المخيم، وتأمين 

ماء إلى منازلهم وحاراتهم، وفتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من البنى التحتية وإعادة الكهرباء وال
 العودة إلى بيوتهم والتخلص من األعباء االقتصادية والمادية التي تثقل كاهلهم.

وأشار األهالي إلى أن المماطلة بعودتهم والدعوات الواهية للصبر ووعود فتح المخيم أمام قاطنيه 
ين خارج بيوتهم، وأن ما يجري اآلن فقط عمليات سرقة منذ أشهر هو استخفاف بمعاناة المشرد

 ونهب وليس إعادة إلعمار المخيم وبنيته التحتية.



 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا  90قال مراسل مجموعة العمل إن ما يقارب  باالنتقال إلى اليونان
زر اليونانية، مشيرًا خالل األيام الثالثة الماضية عبر قوارب مطاطية انطلقت من تركيا إلى الج

 توزعوا على محور جزر بحر ايجة متيليني ساموس كوس كيوس. إلى أن الالجئين الفلسطينيين

من جانبها أعربت الحكومة اليونانية عن قلقها إزاء زيادة أعداد المهاجرين في جزر بحر إيجة 
المهاجرين والالجئين ألف من  20خالل األسابيع القليلة الماضية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 

وهي ليسفوس وساموس وشوس وكوس وليروس، وهذا يمثل زيادة ، في جزر بحر إيجة الخمس
 في المئة في غضون أسابيع قليلة". 17بنسبة 

 
في غضون يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين باليونان من ظروف 

غالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوربية في معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إ 
وجوههم، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية الالزمة 
الستقبال الالجئين، يضاف إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات اليونانية 

 ك بحسب شهادات لعالقين هناك.ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين وذل

مهاجرًا غير نظامي  80القبض على  إلى ذلك أعلن خفر السواحل التركي أنه تمكن من القاء
طفاًل وثالثة الجئين فلسطينيين، كانوا يحاولون التوجه إلى أوروبا  31بينهم  20/8 الثالثاء اليوم

 بطرق غير قانونية في والية إزمير غربي البالد.



 

مهاجرًا يحملون الجنسية  29لخفر السواحل التركي، أن من بين الالجئين المحتجزين لديها  ووفقاً 
 السورية وثالثة منهم فلسطينيون، وأريتيري، وآخر سوداني.

هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين والسوريين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة 
 ر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناتهم.الوصول لدول اللجوء األوروبية، وينتظ

بتعبئة بطاقة الصراف  أما في لبنان قامت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"
( 100اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

( ألف ليرة 40لة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام )دوالر أمريكي بدل إيجار لكل عائ
 ( دوالر لكل شخص.27لبنانية، حوالي )

( ألف، حسب إحصائيات 28ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح 2018األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 اليف الحياة في لبنان.ت اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكالمساعدا


