
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3039العدد: 

08-11-2020 

 أهالي مخيم سبينة أزمات مركبة مع حلول الشتاء  •

 آراء متباينة حول طريقة تعامل موظفي "األونروا" مع الالجئين في مخيم جرمانا •

 سنوات  8األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "حسن ليلى" منذ  •

 

 "عائلة "عمايري" تتهم دائرة الشباب األلمانية بالشراكة في قتل ابنها" 



 

 آخر التطورات:

/  10/ 31قالت عائلة الشاب محمد عمايري الذي قتل بحادثة طعن في العاصمة األلمانية برلين يوم  
حدث بعد أن تركت ابنهم يخرج وحيدًا منتصف الليل    عماسؤولة  أن دائرة األطفال والشباب هي الم

 دون مرافق.

 
وذكرت والدة محمد أن ابنها كان يعاني من صدمة نفسية كبيرة بعد وصوله مع عائلته إلى ألمانيا  

شاهده خالل الحرب من مجازر بشعة بحق أقاربه، مما أضطر العائلة إللحاقه بدائرة    نتيجة ما
أماًل منها بتحسن حالته التي ازدادت سوءًا في اآلونة األخيرة، لتتفاجئ بعدها    األطفال والشباب،

عام قد توفي نتيجة عدة طعنات تلقاها  13العائلة باتصال هاتفي يخبرهم بأن أبنهم البالغ من العمر  
 ثر الحادثة. إ من رجل أربعيني يعتقد أنه من أصول تركية أوقفته الشرطة على 

األطفال والشباب أي بيان بشأن هذا الحادث وعن أسباب خروج الطفل   في حين لم تصدر دائرة
 لياًل ليلقى حتفه. 10:30في الساعة  

طالبت عائلة الطفل محمد بإنزال أشد العقوبات بمرتكب الجريمة البشعة بحق ابنهم، محملة دائرة  و 
 األطفال والشباب جزءًا من المسؤولية عن هذه الجريمة.

خرى اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين في سوريا من التمييز بينهم وبين  من ناحية أ
 النازحين من أهالي القنيطرة القاطنين في المخيم. 



 

ليتر مازوت   200وقال نشطاء " أنه ومع اقتراب فصل الشتاء لم يتمكن األهالي من تعبئة أكثر من  
 ليتر".  400لقنيطرة تعبئة  مدعوم من الدولة بينما تمكن غيرهم من نازحي ا

 
  250ليرة سورية بينما يصل إلى    180ويقدر سعر مادة مازوت المنازل المقدمة من الدولة بمبلغ  

يستطيع األهالي تحمله مع انخفاض سعر الليرة وتدني األجور    ال  ليرة في السوق السوداء وهو ما
 وانتشار البطالة. 

ساعاته تطول مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض بدأت    الكهربائييأتي هذا في ظل تقنين للتيار  
على المدافئ الكهربائية لتخفيف شدة البرد، ويزيد من أعباء    االعتماد يحول دون    درجات الحرارة، ما

 األهالي. 

من زاوية أخرى تباينت ردود أفعال سكان مخيم جرمانا حول طريقة تعامل موظفي "األونروا" في 
 نشطاء من أبناء المخيم.بعد استطالع نشره    فرع بنك الهرم

واشتكى بعض األهالي سوء معاملة الموظفين أثناء استالم المعونة المالية، وعدم احترام كبار السن  
البيانات الشخصية، و  تدقيق  أناس آخرين  اتوجيه  خاصة عند  بانتحال شخصية  للبعض  تهامات 

 لتحصيل مساعدة إضافية. 

التعامل الجيد من قأفيما   بل موظفي "األونروا" واحترامهم لكبار السن ومراعاة  ثنى آخرون على 
 وضعهم خاصة ممن يضطرون للقدوم وحدهم بعد سفر أبنائهم. 

 



 

تتهم موظفي "األونروا" بسوء  وكانت قد وردت خالل األعوام الماضية العديد من الشكاوى التي 
 اعدات المالية والغذائية. المعاملة، وعدم احترام كبار السن والنساء في العديد من مراكز توزيع المس

وفي سياق منفصل يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "حسن زياد ليلى "منذ ست 
سنوات وحتى اللحظة، وذلك أثناء مداهمة قوات النظام السوري لمدرسة القسطل في مخيم اليرموك، 
يرد معلومات عن مصيره أو مكان   لم ُتعرف حتى اآلن ولم  إلى جهة مجهولة  اقتياده  تم  حيث 

 .اعتقاله

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر  1797هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقالت. 110من )

 


