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"دول عربية توقف التعامل بوثائق سفر الالجئين الفلسطينيين"

• دعوة لطالب مدرسة الجرمق جنوب دمشق لاللتحاق بدراستهم
• الطبيب الفلسطيني" عالء الدين يوسف" مختفي قسريا ً منذ  6سنوات
يحول منزله في مخيم جرمانا إلى بيت للتراث الفلسطيني
• فلسطيني ّ

آخر التطورات
اتخذت بعض الدول العربية إجراءات عملية ضد الالجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر
الخاصة بهم الصادرة من لبنان وسورية واألردن وغيرها من الدول ،وأنها لن تتعامل مع وثائق
السفر تلك.
ووفق ما أعلن عنه مسؤولون فلسطينيون فقد طالبت عدد من الدول العربية رعاياهم من
الفلسطينيين ،التخلي عن وثيقة السفر التي بحوزتهم واستبدالها بجوازات سفر تابعة للسلطة
الفلسطينية.

ويرى المسؤولون أن هذه اإلجراءات تؤدي إلى "إسقاط صفة الالجئ باإلكراه ،ليصبح المستفيد
الوحيد هو "االحتالل اإلسرائيلي" معتبرين أن الخطوة لتصفية قضيتهم وحّقهم بالعودة إلى ديارهم"

حيز
وكانت مصادر إعالمية كشفت عن إجراءات عملية اتخذتها السلطات السعودية ودخلت ّ
التنفيذ ،على الرغم من عدم صدور قرار رسمي منها ،مشيرة إلى أن أصوات الالجئين من َح َمَلة

"الوثائق" داخل المملكة وخارجها تعالت برفض السفارات السعودية وو ازراتها قبول معامالتهم ،فيما

أكد الجئون فلسطينيون أن دولة اإلمارات اتخذت خطوات مشابهة من شانها إجبار الالجئين
الفلسطينيين على استخراج جواز السلطة الفلسطينية.
وكانت الجامعة العربية قد أصدرت في عام  1955ق ار اًر يمنع الدول العربية من السماح بالجمع

بين جنسيتين عربيتين ،وأنه ال تمنح الجنسية العربية لالجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته،

ومنحت السلطات السورية وثائق سفر فلسطينية من سورية (وليس جواز سفر) ،ومنحت السلطات
اللبنانية الالجئين الفلسطينيين وثيقة سفر فلسطينية من لبنان ،وأعطت السلطات العراقية وثيقة
سفر فلسطينية من العراق.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه معظم سفارات دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وتركيا
رفضها منح حملة الوثائق السورية تأشيرات دخول لبلدانها ،بالرغم من أنهم قد يحققون جميع
الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرات.
وفي سياق آخر ،دعا مسؤول ملف التعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" على صفحته
على الفيس بوك ،طالب مدرسة الجرمق في منطقة يلدا جنوب دمشق لاللتحاق بمدرسة يلدا
األولى للبنات من أجل مواصلة تعليمهم.
وقال الكردي إن دوام طالب الجرمق سيبدأ يوم  ،2018/9/25وذلك بإشراف الهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الغوث الدولية األونروا.
ويشكو الطلبة من أبناء مخيم اليرموك الذين شردتهم الحرب إلى بلدات جنوب دمشق ،من توقف
تعليمهم وعدم فتح األونروا مدرسة خاصة بهم جنوب دمشق ،إضافة إلى عدم اعتماد مدرسين من
قبل األونروا.
مخيم اليرموك خالل العام الدراسي  ،2014- 2013بجهود
وظهرت فكرة المدارس البديلة في ّ
ّ
اإلغاثية
المؤسسات
المخيم ،إلى أن وجدت هذه التجارب من يدعمها من
المعّلمين من أبناء
ّ
ّ
ّ
لدمشقية
ويساهم في تحسين أدائها وتطويرها ،وأبرز المدارس التي ظهرت حينها المدرسة "ا
ّ

البديلة" في شارع الثالثين ،ومدرسة "األزمة البديلة" في منطقة غرب اليرموك ،ومدرسة "الجرمق
عملية التعليم ضمن اإلمكانات المتاحة.
البديلة" في منطقة شارع المدارس ،وذلك بهدف متابعة ّ

في غضون ذلك ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب "عالء الدين يوسف"
للسنة السادسة على التوالي ،حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ -12-2012
 ،25وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.

يذكر أن األمن السوري كان قد اعتقل العديد من األطباء والمسعفين الفلسطينيين ،كما كان قد
استهدف المشافي وسيارات اإلسعاف في المخيمات الفلسطينية في سورية ما أسفر عن وقوع
العشرات من الضحايا والجرحى في صفوف العاملين بالقطاع الطبي.
حول الالجئ الفلسطيني "أبو علي جابر" منزله في مخيم جرمانا لالجئين
وفي ريف دمشقّ ،
الفلسطينيين إلى بيت للتراث الشعبي الفلسطيني ،مما جعله مقصداً وم از اًر لالجئين الفلسطينيين

من أبناء المخيمات الفلسطينية.

زوار البيت التراثي أن سكن أبو علي جابر المتواضع ضم معرضاً لمنتجات الحرف
وقال ّ
والصناعات اليدوية الفلسطينية ،إضافة إلى اللباس الشعبي الفلسطيني ومفاتيح منازل الجئين في
فلسطين ،وأواني وأدوات منزلية كان يستخدمها الالجئون الفلسطينيون.
وكان المخيم قد تأسس في عام  1948فوق مساحة تبلغ  0,03كيلومتر مربع ،فيما يتجاوز عدد
سكان المخيم  18,500الجئ مسجل ،بحسب احصائيات األونروا ،ويضاف إليهم قرابة  8آالف
الجئ نزح من مناطق أخرى خالل أحداث الحرب في سورية.

