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 الفلسطينيون في سورية يحيون يوم القدس العالمي 

   أهالي مخيم اليرموك يطالبون بعودتهم إلى منازلهم وإنهاء مأساتهم •

 عادة تأهيل وترميم منشآتها في مخيم حندرات األونروا تبدأ بإ •

 لبنان.. األونروا تصرف المساعدة المالية لفلسطيني سورية •

 تركيا تصدر قرارًا يسهل استخراج رخصة الزواج لحاملي الكملك واإلقامة السياحية  •

 



 

 التطورات آخر

أمس   أول  يوم  العاملي،  القدس  يوم  سورية  يف  يقيمون  الذين  الفلسطينيين  مئات  أحيا 
الجمعة، حيث أكد األهالي خالل املسيرة ىلع الثوابت الوطنية واإلسالمية والقومية، حتى  

فلسطينيين الى ديارهم  تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة الالجئين ال
 .مهما طال الزمن وغلت التضحيات

 

كما أعرب الالجئون الفلسطينيون عن تضامنهم مع أهلهم يف القدس املحتلة، خاصة أهالي 
حي الشيخ جراح الذين يتعرضون لحملة قمع وتهجير من قبل االحتالل الصهيوني تشبه إلى  

  .م1948حد ما تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يف عام 

وشدد الجئو فلسطين يف سورية ىلع أنه رغم اآلالم التي يتكبدوها إال أن القدس وفلسطين   
يف عقولهم وقلوبهم وال يمكن أن تمحيها النكبات واملآسي املتتالية التي أملت بهم، داعين  
التطهير   سياسة  تجاه  مسؤولياتهم  لتحمل  الدولي  واملجتمع  واالسالمية  العربية  األمتين 

 .ملوجهة ضد الفلسطينيين يف مدينة القدس املحتلةالعرقي ا

يف سياق مختلف طالب أهالي مخيم اليرموك يف مناطق نزوحهم داخل سورية من الجهات  
منازلهم   إلى  عودتهم  ىلع  العمل  دمشق  يف  الفلسطينية  والفصائل  الرسمية  السورية 

  .صاديةوممتلكاتهم يف املخيم، وإنهاء معاناتهم ومأساتهم املعيشية واالقت



 

 

اليرموك بشكل خاص   وأبناء مخيم  الفلسطينيون يف سورية بشكل عام  الالجئون  ويعاني 
أزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح  
عن مخيمهم إثر تدهور الوضع األمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش ىلع جزء واسع  

ث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة  من املخيم، حي
إلى تضاعف التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة يف صفوفهم  
جعلهم   ما  اليومية،  حياتهم  متطلبات  تأمين  ىلع  يعينهم  ثابت  مالي  مورد  وجود  وعدم 

 .ءيعانون أوضاعًا اقتصادية غاية يف السو

وتعيش معظم عائالت مخيم اليرموك خالل السنوات املاضية معتمدة ىلع مساعدات وكالة  
"األونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت  

 .بدفع جزء من إيجارات املنازل

ل أنقاض مدرسة الزيب  باالنتقال إلى الشمال السوري بدأت ورش الصيانة بإزالة الركام وترحي
الفلسطينيين   لالجئين  التل(  )عين  األونروا يف مخيم حندرات  لوكالة  التابعين  املرأة  ومركز 
والتجمعات   املخيمات  يف  منشآتها  وتأهيل  إعمار  إلعادة  خطتها  ضمن  وذلك  بحلب، 

    .الفلسطينية يف سورية



 

 

تم إزالة مخلفات الحرب من  ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن وكالة الغوث بعد تأكدها أنه  
مخيم حندرات وأنه بات أمنًا أبرمت عقدًا مع شركة محمد السعيد التابعة لقائد لواء القدس  
ومحمد التاية للتجارة والبناء لتنفيذ عملية إزالة الركام واألنقاض من املبنيين التابعين للوكالة،  

، وإزالة االنقاض والركام من موقع  والتي ستشمل تكسير وإزالة العناصر املتصدعة من املبنيين
  .العمل وترحيلها الى املطامر النظامية

وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد العائالت التي تعيش حاليًا يف مخيم حندرات تبلغ ما  
  .أسرة، يعانون من أوضاع إنسانية توصف بالكارثية 70 - 60بين 

لفلسطينيين )األونروا( يف بيان أصدرته  أما يف لبنان أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين ا
أيار/ مايو الجاري أنها ستقوم بصرف املساعدات املخصصة لالجئين الفلسطينيين من    7يوم  

سوريا لشهري نيسان/ابريل وأيار/مايو يف الوقت نفسه عبر مكاتب ليبانبوست وذلك بدءًا من  
  .أيار/ مايو 8اليوم الجمعة 

بإمكان عائالت الالجئين الفلسطينيين من سوريا الحصول ىلع وأشارت وكالة الغوث إلى أن   
مساعدات شهري نيسان وأيار من خالل رسالة نصية تصلهم ىلع هواتفهم النقالة من قبل  
ليبانبوست   تاريخ استالم املساعدة، ومكتب  ليبانبوست تفيدهم باسم الشخص املستفيد، 

ال أن  كما  حصرًا،  الستالمها  إليه  التوجه  يجب  يسمح  الذي  الذي  الحملة  رقم  تتضمن  رسالة 
للمستفيد سحب املساعدة، مشددة ىلع ضرورة أن يبرز األشخاص املستفيدين رقم الحملة  

  .لدى ذهابهم إلى مكاتب ليبانبوست من أجل تسهيل عملية سحب املبالغ النقدية



 

دين ىلع  ونوهت وكالة الغوث إلى أن مكاتب ليبانبوست ستقوم بإرسال الرسائل إلى املستفي 
من   طالبة  التعقيدات،  من  وخالية  منظمة  املساعدات  صرف  عملية  تكون  حتى  دفعات 
لم   منها، ويف حال  رسالة  تصلهم  ليبانبوست حتى  إلى مكاتب  الذهاب  املستفيدين عدم 
تتلق بعض العائالت من فلسطينيي سورية أي رسالة بعد خمسة أيام من بدء التوزيع أن تقوم  

باالتصا العائالت  ابالغهم  تلك  االجتماعية يف منطقتهم حيث سيتم  الباحثة  أو  بالباحث  ل 
  .باملوعد املحدد للذهاب إلى مكاتب ليبانبوست لتلقي مستحقاتهم

أيار/ مايو قرارًا جديدًا يسهل    7من جهة أخرى أصدرت دائرة الهجرة التركية يوم أمس الجمعة  
تة. “الكملك” أو اإلقامة السياحية  عملية استخراج رخصة زواج لحاملي بطاقة الحماية املؤق

 .ىلع األراضي التركية

 

الزواج عن   التركية ىلع أنه تم إضافة رابط جديد يتيح طلب رخصة  وأوضحت دائرة الهجرة 
وهو تطبيق الكتروني لخدمات الحكومة اإللكترونية    -”، E devletطريق تطبيق الـ أي دوالت “

، حيث يمكن للشخص الدخول وإرفاق بياناته وبيانات زوجته وتقديم الطلب، دون  -يف تركيا
 عد أو الذهاب إلى دائرة الهجرة. الحاجة الى مو


