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 2464: العدد

 الشرطة التركية تطلق سراح الجئ فلسطيني بعد يوم من توقيفه •

 دائرة الالجئين في حماس تطالب بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين من سورية في اليونان •

 في رغيف الخبز بمخيم خان دنون وسط غياب الرقابة والمحاسبة« دود وحشرات» •

03-08-2019 

 "مجموعة العمل تبحث بلقاء تشاوري أوضاع فلسطينيي سورية في اسطنبول"



 

 آخر التطورات

شاركت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع عدد من ممثلي جمعيات ومؤسسات 
فلسطيني باللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الجمعية التركية للتضامن مع المجتمع األهلي ال

فلسطين" فيدار" أمس األول، لمناقشة أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في 
تركيا، والقرارات واإلجراءات األخيرة الصادرة عن الحكومة التركية المتعلقة بتنظيم الوجود غير 

ينة اسطنبول وترحيل من ال يحمل بطاقة الحماية المؤقتة )كيملك(، الشرعي لالجئين بمد
 وتداعياته على الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيها.

وركز المشاركون باللقاء التشاوري على المشكالت والعقبات القانونية والمعيشية التي تواجه 
 من جحيم الحياة في إدلب الفلسطيني السوري في مدينة اسطنبول الذي اضطر للجوء إليها هربا  
 ومخيماتها التي ال تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة اإلنسانية والخدمية.

 
وشّدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على األرض والتواصل مع المؤسسات 
والحكومة التركية إليجاد حل جذري لمشكلة فلسطيني سورية في اسطنبول وعدم ترحيلهم إلى 

السوري، من خالل ايجاد خط ساخن مع الجهات الحكومية، والبحث في فرص إيجاد الشمال 
صيغة حماية للفلسطينيين في تركيا، وتشكيل فريق قانوني لدراسة أوضاع الالجئين الفلسطينيين 
ومحاولة ايجاد حل للمشكالت التي تواجههم، وإصدار نشرة تعريفية تبّين أهم القوانين التركية 

 أبرز الجمعيات الفلسطينية الناشطة في تركيا. وأسماءجئين الفلسطينيين السوريين المتعلقة بالال



 

هذا ويواجه مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية خطر الترحيل إما 
إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى، بعد تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان 

 ألخيرة حول ملف الهجرة والالجئين القادمين من سورية.صويلو" ا

 1200عائلة، من بينهم  2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا ما يقارب 
أسرة تقطن مدينة اسطنبول التركية، فيما قدرت جمعية خير أمة عدد العائالت الفلسطينية 

 300أسرة، بينهم  400)كيملك( في تركيا بحوالي  السورية التي ال تملك بطاقة الحماية المؤقتة
 عائلة تقطن في مدينة اسطنبول.

وفي السياق، أطلقت الشرطة التركية سراح الالجئ الفلسطيني السوري ابن مخيم اليرموك "محمد 
مروان السكري" بعد يوم من اعتقاله من منطقة اسكي شهير بمدينة اسطنبول، بحجة عدم حيازته 

 ماية المؤقتة الكيملك.على هوية الح

وأكد مراسلنا أن السلطات التركية تواصل احتجاز عدد من الالجئين الفلسطينيين منذ أيام، بسبب 
عدم حيازتهم بطاقة الكيملك، وهم بانتظار ترحيلهم إلى إدلب على الرغم من إظهارهم بطاقة 

 األونروا التي تثبت أنهم فلسطينيون.

 
شطين وعائالت المعتقلين كافة الجهات المعنية والسلطة من جهة أخرى طالب عدد من النا

والسفارة الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من الترحيل، مع 
اإلشارة إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية يواجهون خطر 

 ى الواليات التركية األخرى.الترحيل إما إلى سورية أو إل



 

في سياق آخر، دعت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس بتوفير الحماية وتأمين احتياجات 
 الالجئين الفلسطينيين الذين وصلوا األراضي اليونانية هربا  من نار الحرب المستعرة في سورية.

( مهاجر من 160عرض له )وقالت الدائرة في تصريح صحفي لها إنها تتابع بقلق شديد ما يت
فلسطينيي سورية في جزيرة رودس اليونانية، حيث يعانون أوضاعا  صعبة، وظروفا  قاسية تتمثل 
بعدم توفر الكهرباء، والخدمات الطبية والصحية، وانتشار القوارض والحشرات السامة وهم يقطنون 

 بمخيم لالجئين كان في السابق عبارة عن مسلخ للخنازير"

ئرة على لسان مديرها إياد المغاري السلطات اليونانية إلفساح المجال الستقبال ما ودعت الدا
يصل إليها من الالجئين الفلسطينيين الهاربين من الموت، وتأمين كل احتياجاتهم المعيشية أسوة 

 بغيرهم من الالجئين.

 
يتهم يتواجدون ( الجئ غالب4000ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي )

كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء  -ليروس  -خيوس  -متليني  -في الجزر "لسبوس 
ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو 

 كرافانات.

د في ريف دمشق، اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من وجو 
 حشرات وديدان داخل أرغفة الخبز.

هذا وعّبر أبناء المخيم عن سخطهم واستيائهم من رداءة صناعة الخبز الذي يباع لألهالي، 
وأكدوا أنها ليست المرة األولى للحادثة، وحّملوا المسؤولية إلى وزارة التموين التي ال تقوم بواجباتها 

 بمراقبة عمل األفران وجودة إنتاجها.



 

شرت إحدى صفحات مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم بدورها ن
خان دنون صورا  عديدة تظهر وجود الحشرات والذباب داخل رغيف الخبز، مطالبة من المعنيين 
تحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم وتحسين نوعية الخبز وجلب نوعيات طحين صالحة 

 .لالستهالك البشري 

هذا ويعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار 
 البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.


