
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3063العدد 

02-11-2020 
 

 الشتاء يجعل حياة املهجرين الفلسطينيين يف الشمال السوري أكثر مرارة 

 محافظ دمشق األولوية لعودة أهالي مخيم اليرموك  •
 مخاوف من تخفيض مخصصات املازوت املنزلي يف مخيم سبينة  •
 فرج عن الفنان الفلسطيني هايل دياب بعد عام من اعتقالهاألمن السوري ي •
 الحجز املسبق شرط لدخول مقر القنصلية الفلسطينية يف إسطنبول  •



 

 آخر التطورات

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية املصاحبة لها، بدأت حياة  

 وقسوة،الفلسطينيين املهجرين قسريًا من مناطق مختلفة يف سوريا، أكثر صعوبًة 

خاصة مع تواجدهم يف خيام بالية ال تقي برد الشتاء وال حر الصيف، بعد أن ذاقوا يف   

اقتالعها وغرقها   خيامهم، ثم السنوات املاضية زمهرير الشتاء امُلر مع دخول املياه إلى 

 واضطرارهم للمبيت يف العراء. 

 

ىلع املنطقة خيم  ففي مخيمي دير بلوط واملحمدية حولت األمطار الغزيرة املنهمرة 

الالجئين إلى مستنقعات، كما اقتلعت الرياح الشديدة بعض خيامهم، مما ضاعف من  

 معاناتهم ومأساتهم. 

من جانبه وصف مراسل مجموعة العمل أوضاع الالجئين يف املخيم بالكارثة اإلنسانية،  

ساعدات  حيث يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، الفتًا إلى أن الالجئين محرومون من امل 

 اإلنسانية مع ضعف العمل اإلغاثي الذي يخدم املنطقة.



 

بدورهم كرر املهجرون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري مناشدتهم للمنظمات  

اإلغاثية، واألمم املتحدة والسلطات التركية واألونروا ومنظمة التحرير لتقديم العون لهم  

 عظامهم وتسبب األمراض ألطفالهم.  ملواجهة انخفاض درجات الحرارة التي تنخر

يف سياق منفصل أكد محافظ دمشق عادل الُعلبي أنه تم االنتهاء من الدراسة التي قامت  

بها الشركة العامة للدراسات الفنية، وقدمت ضمنها ثالثة حلول ملستقبل اليرموك األول  

شارع اليرموك  عبارة عن تهذيب بسيط للمنطقة يشمل املناطق املتضررة، والثاني توسيع 

واعتباره منطقة تنظيمية ومناطق وضع راهن، والثالث هو تنظيم منطقة اليرموك بشكل  

 كامل. 

 

اشترط العلبي للعودة ملن يرغب إلى مخيم اليرموك أن يثبت املواطن عالقته القانونية   

 باملسكن الذي يطلب العودة إليه، وذلك للمحافظة ىلع حقوق املواطنين. 

ت األهمية إلعادة املهجرين إلى مناطقهم القابلة للسكن، فبدأ العمل يف  مضيفًا أنه ُأعطي

 جميع املناطق املحررة ومنها منطقة التضامن التي تعتبر منطقة سكن عشوائي.



 

من ناحية أخرى أوضح نشطاء من أبناء مخيم سبينة أن مخاوفًا حقيقية تنتاب األهالي بعد  

ل معلومات تفيد بتخفيض مخصصات املازوت  أن نشر برنامج "كان" اململوك لشركة تكام

 ليتر. 100إلى  200املنزلي من  

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن حالة من االستياء والغضب عمت أوساط أبناء  

ليتر ضئيلة أصاًل، فكيف   200كمية املخيم بعد انتشار خبر تقليص املخصصات خاصة أن  

 سيتم تقليصها مجددًا.  

ي  من جانبهم عبر عدد من األهالي عن مخاوفهم من أن يتم تطبيق هذا القرار يف الوقت الذ

يعانون فيه من أزمات متراكمة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانقطاع التيار الكهربائي  

  الرتفاعبشكل مستمر، ناهيك عن صعوبة الحصول ىلع مادة املازوت من السوق السوداء 

 أسعارها، األمر الذي ال يطيقه غالبية األهالي. 

ان الفلسطيني هايل دياب من أبناء  من زاوية أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الفن

 ، وذلك بعد عام من اعتقاله.  30/11/2020مخيم اليرموك يوم 



 

 

وكان هايل دياب املهجر إلى مدينة ماملو يف السويد اعتقل من قبل عناصر النظام السوري  

، وذلك أثناء زيارته لسورية دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة وراء  2019نهاية عام  

 . اعتقاله

يف تركيا اشترطت القنصلية العامة لدولة فلسطين، ىلع املراجعين الذين يودون دخول  

 مقرها يف منطقة سلطان أيوب بمدينة إسطنبول أن يقوموا بالحجز املسبق. 

وأشارت القنصلية يف بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي أنه وبناء ىلع تعليمات وزارة   

نية، أنه لن يتم السماح قطعيًا بالدخول إلى مقرها ملراجعة  الخارجية واملغتربين الفلسطي

 القنصلية يف أي شأن أو معاملة بدون موعد مسبق. 

وشددت القنصلية ىلع ضرورة إرسال املراجعين رسالة عبر البريد اإللكتروني، وانتظار الرد  

د يلغى  والتقيد باملوعد الذي تم تحديده، موضحة أنه يف حال عدم الحضور بالوقت املحد

 املوعد تلقائيًا ويجب حجز موعد جديد. 



 

 

حجز موعد مسبق لتقديم املراجعين   اإللكتروني طرقونشرت القنصلية ىلع موقعها  

معامالتهم، حيث يمكن الحجز من خالل إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني املخصص لكل  

 معاملة ىلع حدى.

آالف    10-8يعيش يف تركيا، من بينهم  ألف الجئ فلسطيني    22هذا وتشير اإلحصائيات إلى  

 فلسطيني سوري يعانون من أوضاع قانونية ومعيشية مأساوية. 


