
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3054العدد 

23-11-2020 
 

 أهالي مخيم اليرموك أوقفوا "التعفيش" وأعيدونا إلى منازلنا

 مليون يورو تبرع من أيرلندا لألونروا  •
 بكورنا  وفاة طبيب فلسطيني سوري يف أربيل جراء إصابته •
 استياء من االنقطاع املستمر والطويل للتيار الكهربائي يف مخيم خان دنون  •
 للتقليل من مكوث الالجئين ىلع أراضيها. اليونان تبني مراكز لجوء جديدة  •



 

 آخر التطورات

طالب أهالي مخيم اليرموك داخل سورية من الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية  

لسرقة والتعفيش" التي تطال منازلهم وممتلكاتهم  يف دمشق العمل ىلع وقف عمليات ا

 حتى اليوم تحت سمع وبصر وموافقة األجهزة األمنية السوية.

 

من جانبها إحدى صفحات الفيس بوك املختصة بنقل أخبار اليرموك جددت مطالبة محافظة  

بها   تقوم  التي  املماطلة  منتقدة  وقت،  بأسرع  منازلهم  إلى  املخيم  سكان  بإعادة  دمشق 

حافظة لعودة األهالي إلى منازلهم، كما حملت املحافظة املسؤولية عما يجري يف مخيم  امل

 اليرموك من تعفيش وسرقة، كونها املسؤولة الفعلية عنه. 

مخيم    يف  املدنيين  وممتلكات  منازل  وسرقة  "بالتعفيش"  تسمى  ما  ظاهرة  تزال  وال  هذا 

ا  وبعض  السوري  األمن  عناصر  قبل  من  مستمرة،  والبلدات  اليرموك  املناطق  من  ملدنيين 

 املتاخمة للمخيم.  



 

اليرموك   العمل يف دمشق نقاًل عن عدد من أهالي مخيم  من جانبه قال مراسل مجموعة 

النازحين عنه إنهم ُأرهقوا من الدفع املستمر إليجارات املنازل يف ظل نقص املوارد وانهيار  

م وإصالح البنى التحتية وتأمين كافة  الليرة السورية، مطالبين بعودتهم الفورية إلى مخيمه

 الخدمات األساسية لهم.

عن   املنصرم،  الجمعة  يوم  كوفيني،  سيمون  األيرلندي  الخارجية  وزير  أعلن  أخرى  زاوية  من 

الالجئين   وتشغيل  غوث  وكالة  دعم  لصالح  يورو،  مليون  بقيمة  إضايف  تمويل  "تقديم 

 الفلسطينيين األونروا". 

 

كوفيني يف   الوزير  لتلبية  وأوضح  "األونروا"،  دعم عمل  "التمويل سيساعد يف  أّن  له،  بياٍن 

مليون الجئ فلسطيني، وتقديم املساعدة الطارئة يف    5.7االحتياجات اإلنسانية والتنموية لـ  

ولرفع   غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  وسوريا،  ولبنان،  األردن،  الخمس وهي:  عملياتها  مناطق 

اإلجم األيرلندي  املساعدات  إلى  حجم  الجاري  للعام  لـ"األونروا"  أّنه    8الي  الفًتا  يورو"،  ماليين 

اإلنساني   التأثير  معالجة  هو  الجاري،  للعام  "األونروا"  لعمل  الرئيسية  الجوانب  أحد  "سيكون 



 

مدى   املساهمة  هذه  تعكس  حيث  الفلسطينيين،  الالجئين  "كورونا"، ىلع  فيروس  النتشار 

لالحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني، ال سيما يف هذا    اهتمام والتزام أيرلندا باالستجابة 

 العام الذي يشهد تحديات إنسانية عاملية غير مسبوقة". 

تشرين الثاني/    20يف سياق منفصل تويف الطبيب الفلسطيني السوري "رفعت محمد جليل"  

 يف أربيل العراق جراء إصابته بفيروس كورونا.  2020نوفمبر 

م رفعت  الدكتور  عام  وولد  جليل  الفلسطينيين    ١٩٦٤حمد  لالجئين  الشيح  خان  مخيم  يف 

جنوب العاصمة السورية دمشق ألسرة فلسطينية من عشيرة ال الصبيح الذي ينحدر أصلها من  

 مدينة الناصرة يف فلسطين املحتلة. 

 

درس يف املدارس السورية وأنهى دراسته الجامعية فيها وتخرج طبيب بشري تخصص أمراض  

 احتها، ثم سافر لدراسة الدكتوراه يف العاصمة الروسية موسكو.العيون وجر

بعد انهاء دراسته يف موسكو عاد إلى سوريا وعمل يف عيادة خاصة، وكذلك يف مستشفى  

دمشق )املجتهد( الحكومي، ثم عمل يف عدد من املراكز الطبية واملستشفيات كمستشفى  



 

لي ومركز االنتراليزك الدولي لجراحة العيون  العربي الجديد ومشفى الضياء، ومركز الفيحاء الدو

 والذي يعد أحد املؤسسين فيه. 

من ناحية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين من ساعات التقنين  

 الطويلة التي يشهدها املخيم يف اآلونة األخيرة. 

 

الطويلة لم تعد تطا االنقطاع  أبناء املخيم أن ساعات  الشتاء  وقال نشطاء من  ق مع دخول 

  الرتفاع وانخفاض درجات الحرارة، يف ظل ُندرة الحصول ىلع مواد التدفئة كالحطب واملازوت،  

 أسعارها واستغالل التجار حاجة الناس. 

اليونانية أنها بصدد بناء مراكز استقبال جديدة لطالبي   من جانب مختلف صرحت الحكومة 

 ات. يف املخيم انتظارهماللجوء للتقليل من مدة 



 

 

مجهزة   مخيمات  بناء  ستنهي  السلطات  إن  ميتاراشي"  "نوتيس  اليوناني  الهجرة  وزير  وقال 

للتقليل    202١بشكل أفضل يف جزر ليسبوس، ساموس، خيوس، ليروس وكوس بحلول خريف  

 من مدة مكوث طالبي اللجوء ىلع الجزر ملدة ال تتجاوز الستة أشهر". 

قرابة   س  ٤ويواجه  فلسطينيي  من  الجئ  اليوناني  آالف  والبر  الجزر  يف  صعبة  ظروفًا  ورية 

 بانتظار الفصل يف طلبات لجوئهم. 


