
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2269العدد: 

20-01-2019 

 فلسطيني يقضي بعد غرق مركب قبالة السواحل اليونانيةمهاجر  •

 سنوات 6النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد شبلي" منذ  •

 حملة الوفاء توزع مساعداتها على الالجئين الفلسطينيين في غازي عنتاب جنوب تركيا •

 "مناشدات من المهجرين الفلسطينيين في مخيم الشبيبة شمال سورية"



 

 

 آخر التطورات 

، زورية للمواد الغذائية ومادة الخبلليوم الثامن على التوالي، يفتقد مخيم الشبيبة شمال س
مطالبهم، والتي جاءت بسبب قيام إدارة المخيم بإجراءات مجحفة بحّق المهجرين وعدم تلبية 

على خلفية نقل معاناتهم لوسائل اإلعالم وانتقادهم لسوء المعاملة من قبل موظفي المخيم 
 وإدارته.

وقال المهجرون في تسجيالت صوتية، إن المخيم تحّول إلى سجن كبير، في ظل منع إدارة 
 المستودعات. المخيم دخول الطعام والشراب إليه، مؤكدين على وجود المواد الغذائية في

( 200( عائلة من أصل )120ويقدر عدد العائالت الفلسطينية في مخيم الشبيبة بنحو )
 11( طفاًل، وعدد من تراوح أعمارهم بين 234عائلة، وعدد األطفال دون العشر سنوات )

 ( طفاًل.97سنة ) 16و

 
يومية واحدة وتقدم بين وحول الطعام المقدم، أضاف المهجرون أن إدارة المخيم أقّرت وجبة 

الساعة الواحدة والثانية ظهرًا، األمر الذي حرم العشرات من طلبة المدارس والعمال الذين 
استطاعوا الحصول على عمل خارج المخيم، فيما أطلق أبناء المخيم حملة للتبرعات لتأمين 

 مادة الخبز ورفضوا الخروج إلى مواعيد الوجبة اليومية.



 

رين، ألقت إدارة المخيم بالطعام الذي لم يتناوله المهجرون للحيوانات، ووفقًا ألحد المهج
 ومنعت الشباب خارج المخيم من إدخال أي مواد غذائية للخيمة.

كما قام موظفو المخيم بمصادرة الفرشات واألغطية، وتراجعوا عن ذلك تحت ضغط األهالي، 
همين منظمة مرام بمنع وصول ، متالتدفئةكما يشكو المهجرون من افتقار المخيم لمواد 

 المستلزمات الضرورية لألهالي.

( خيمة معرضة للرياح، وتستخدم فيها تسعة 14وبحسب أحد الناشطين في المخيم "هناك )
"شوديرات" للتدفئة وتتعطل بشكل مستمر، وكان بعض المهجرين يستخدمون مدافئ تعمل 

 بمادة الكاز، فتمت مصادرتها من قبل إدارة المخيم.

ن جانبها نفت إدارة مخيم إعزاز صحة ما يتم تداوله عن تقصيرها وسوء إدارتها للمخيم، م
موضحة أنها تسعى لتأمين كافة احتياجات المهجرين بما يتوافق مع األنظمة والقوانين التي 
وضعت من قبل الجهات المعنية، منوهة إلى أنها طلبت من األهالي تناول الطعام في مطعم 

 خذه إلى خيامهم لكنهم رفضوا ذلك.المخيم وعدم آ

( مهاجرًا غير نظامي غرق قبالة 80إن قاربًا يقّل )، ياق قضايا الهجرة، قال ناشطون وفي س
سواحل جزيرة فارمكونسي اليونانية، إثر اصطدامه بصخور الجزيرة األمر الذي أدى إلى 

 انفجار القارب.

األمواج قبل  وتالطمهما بين الصخور، ووفقًا للناشطين فقد غرق المهاجرون في البحر وعلقو 
أن يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل اليوناني، وتم إنقاذ معظم المهاجرين باستثناء مهاجر 
واحد وجدث جثته فيما بعد، وتبين الحقًا أن الشاب يدعى "حسام أبو سيدو" من سكان قطاع 

 غزة.

ته، فيما تم نقل الناجين إلى ورّجح ناشطون أن الضحية اصطدم بالصخور ما أدى إلى وفا
 أماكن آمنة، وقدموا لهم اإلسعافات والطعام وتم وضعهم في أحد مخيمات الالجئين.

 



 

 

ذلك في ظل استمرار هجرة الالجئين الفلسطينيين السوريين العبور من تركيا إلى الجزر  يأتي
اليونانية لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية، فيما ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة 

 للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.

ن سورية إلى دول الجوار ودول أوروبا، حيث آالف الالجئين الفلسطينيين هاجروا م وكان
الجئًا منهم في حوادث غرق على طريق الهجرة، مع التنويه إلى فقدان  (51)قضى أكثر من

 عدد آخر إلى اآلن دون ورود معلومات عن مصيرهم.

إلى ذلك، يواصل النظام السوري إخفاء الالجئ الفلسطيني "محمد شبلي" أبو النور مواليد 
سنوات، وحتى اللحظة وال يوجد معلومات عن مصيره أو مكان  6سريًا منذ ق 18/3/1981

اعتقاله، وكان قد اعتقل من قبل عناصر حاجز الحسينية التابع لألجهزة األمنية السورية يوم 
 .2013 مايو-أيار  8

 
العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم مجموعة العمل  وتتلقى

يقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على توث
( معتقاًل 1724مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقلة.108فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من )



 

 لجان عمل أهلي

مع بدء تنفيذ مشروعها "معًا لشتاء دافئ"، وزعت حملة الوفاء األوروبية مساعدات إغاثية 
( عائلة فلسطينية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، وتضمنت 100على أكثر من )

 لألطفال. وحليبالمعونات مواد للتدفئة من الفحم ومواد غذائية 

 
نيزب، وأطلقت مشاريع من مدينتي مرعش و العائالت في كل كما قدمت مساعداتها لعشرات 

 وحمالت داعية إلنهاء مأساة الالجئين من خالل تأمين مسكن والحاجات الضرورية لهم.

هذا ومن المقرر أن تتنقل الحملة في مختلف المدن جنوب تركيا لمساعدة الالجئين 
 مخيمات المحيطة.الفلسطينيين، وتنتظر الموافقة التركية على الدخول إلى مخيم دير بلوط وال

هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أّن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى 
آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل  8الـ 

 وانخفاض أجور العاملين.

 


