
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2264  العدد

 وفد منظمة التحرير يبحث في دمشق ملف إعادة تأهيل مخيم اليرموك •

 بعد توقف ألكثر من شهرين: وعود باستكمال عملية إزالة األنقاض من اليرموك •

 فلسطينيو سورية في سكاريا التركية يشكون سوء األحوال المعيشية •

 توزيع مادتي الخبز والمازوت على المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية •

 "مهجرو اعزاز يعتصمون احتجاجاً على سوء المعاملة وإدارة المخيم تنفي"

15-01-2019 



 

 آخر التطورات

تصامًا في مخيم إعزاز احتجاجًا على ما وصفوه نظمت العائالت الفلسطينية والسورية يوم أمس اع
سوء معاملة من قبل إدارة مخيم إعزاز اتجاههم، وقيامها بإجراءات مجحفة بحقهم وذلك بسبب 

 نقل معاناتهم لوسائل اإلعالم على حد تعبيرهم. 

من جانبها نفت إدارة مخيم إعزاز صحة ما يتم تداوله عن تقصيرها وسوء إدارتها للمخيم، 
ة في اتصال هاتفي مع مجموعة العمل أنها تسعى لتأمين كافة احتياجات المهجرين بما موضح

يتوافق مع األنظمة والقوانين التي وضعت من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى أن االعتصام 
الذي نفذه المهجرون كان على خلفية اتخاذ قرار بحصر تناول الطعام من قبل العائالت في 

عهم من أخذه إلى الخيم الجماعية، وذلك للحفاظ على النظافة العامة والحد من مطعم المخيم ومن
 انتشار ظاهرة الجرذان التي باتت تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لألهالي. 

 
وحول عدد اإلصابات التي تعرض لها سكان المخيم جراء عض الجرذان لهم قالت إدارة مخيم 

 13حالتين فقط تعرضتا للعض وليس كما يقال  إعزاز إن المستوصف الطبي أبلغها أن هناك
 شخصًا، منوهة إلى أنها تبذل قصارى جهدها للحد من ظاهرة انتشار الجرذان في المخيم. 

شخصًا موثقين باالسم والصور  13بدورها أكدت العائالت المهجرة في مخيم اعزاز أن هناك 
رًا وجروحا وندوبًا عميقة، تعرضوا لعضات مختلفة في أكثر من موقع بجسدهم، ما ترك آثا

محملين إدارة المخيم المسؤولية في استمرار انتشار ظاهرة الجرذان نتيجة عدم قيامها بمعالجة 
 تلك الظاهرة بشكل مهني وتخصصي. 



 

من جهة أخرى بحث عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام األحمد، وواصل 
كانون الثاني/ يناير الجاري مع مسؤولين  19ظماها لدمشق يوم أبو يوسف خالل زيارتهم التي ن

وجهات حكومية رسمية سورية وفلسطينية عدة مواضيع وعناوين أبرزها قضية الالجئين 
الفلسطينيين ومخيم اليرموك وعملية إعادة تأهيله وعودة سكانه إليه، واألوضاع في الساحة بكافة 

 وريا. جوانبها والعالقة بين دولة فلسطين وس

ية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن من جانبه أكد واصل أبو يوسف عضوي اللجنة التنفيذ
الوفد سيتابع عملية إزالة األنقاض وإعادة البنية التحتية لليرموك، عن كثب على الرغم من 

ؤكدًا الصعوبات والعقبات التي تواجه تلك العملية نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له المخيم، م
 على ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وممتلكاتهم. 

كما طالب أبو يوسف الجهات المختصة في الدولة السورية ووكالة )أونروا( بتحمل مسؤوليتهما 
 من ناحية إعادة إعمار مخيم اليرموك ومن ثم عودة سكانه إليه.

سمير الرفاعي، في تصريح إلذاعة صوت في السياق أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
فلسطين أن السلطات السورية والجهات المختصة أبلغتهم أنه سيتم خالل الفترة القريبة القادمة 
باستكمال العمل بإزالة الركام واألنقاض من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة 

نصف تقريبا بانتظار موافقة السلطات السورية دمشق، بعد أن توقفت هذه العملية منذ شهر و 
 المختصة بسوريا ألجل ذلك.

 



 

% من شوارع مخيم اليرموك، مضيفًا أن  80-70وأردف الرفاعي إن ما تم انجازه يعادل من 
لجنة اإلشراف باالنتظار لمتابعة ما تم البدء به من إزالة الركام وترميم مقبرة الشهداء ومن ثم بعد 

 إعادة اإلعمار للمخيم. االنتهاء من ذلك يتم بحث

باالنتقال إلى تركيا أطلق عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين القاطنين في مدينة سكاريا نداء 
مناشدة عبر مجموعة العمل للمنظمات اإلغاثية والسفارة ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على 

 التخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية المزرية. 

عائلة يعانون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة غالء  35فقًا للعائالت أن عددهم يبلغ حوالي وو 
المعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم، وشح المساعدات المقدمة من خالل الجهات الرسمية 
كاألونروا والمفوضية العليا لشؤون الالجئين، مشيرين إلى أنهم ال يحصلون على المساعدات إال 

ل الشخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات السورية، علمًا بأن عبر التواص
 الجمعيات السورية عمومًا نشاطها في الغالب موّجه إلى السوريين فقط. 

بدوره اشتكى أحد الالجئين الفلسطينيين من عدم استقرار وضعهم القانوني بسبب عدم سماح 
في التنقل من والية إلى أخرى والعمل بها إال ضمن  السلطات التركية لالجئ الذي يمنح كميلك

 شروط معينة تستوجب أن يكون لديه عقد عمل أو كفيل. 

من جانبها تعتبر الحكومة التركية كل القادمين من سوريا بسبب الحرب سوريين وعليه فان 
نتقال إلى الالجئ الفلسطيني السوري لديها بحكم السوريين، في حين يمنع على حاملي الكيملك اال

مدينة غير المدينة الصادرة منها الكيملك للعمل او العيش فيها اال انه يسمح له بالسفر منها بعد 
الحصول على اذن سفر مسبق، علمًا أن اذن السفر ال يمكن الحصول عليه بسهولة انما بعد 

 توفر بعض الشروط المعروفة لدى شريحة الالجئين.

وريا لإلغاثة والتنمية " مادتي الخبز والمازوت على العائالت إغاثيًا وزعت "هيئة فلسطينيي س
الفلسطينية الُمهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح إلى مدينة إدلب، وذلك ضمن الحملة التي 

، وذلك للتخفيف من معاناتهم 2019أطلقتها الهيئة التي حملت عنوان "كن دفئًا لهم" لعام 
 ون والمساعدة لهم. المعيشية واالقتصادية ومد يد الع



 

فيما ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم 
اليرموك إلى الشمال السوري، حيث تعيش أوضاعًا إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات 

 األساسية والمعيشية.

 


