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 آخر التطورات

بلغت نسبة األطفال الفلسطينيين السوريين المحرومين من حق التعليم في مصر قرابة خمس 
وتسعين بالمائة من مجموعهم، بسبب عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة الالجئ، أسوة 

لة السائح أو الوافد األمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم بأقرانهم السوريين، وإنما معام
وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي ُيمنح بموجبها المرء الخدمات الالزمة لمعيشته، 

 كاإلقامة والمساعدات المالية واإلغاثة العينية. 

 
لعمل أن هناك أمور كثيرة ال من جانيه أكد أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين لمراسل مجموعة ا

تحتمل ومزعجة بالنسبة لالجئ الفلسطيني في مصر، لكن أكثر ما يزعجه ويسبب له األلم 
والحسرة هو وضع ابنته التي بلغت من العمر عشرة أعوام، ولم يتسن له تسجيلها في المدارس 

ذا ما ال طاقة الحكومية ألنه فلسطيني، وليس أمامه سوى خيار تسجيلها في مدرسة خاصة، وه
له برسومها ومصاريفها التي تبلغ آالف الجنيهات، وعلى هذا بقيت ابنته دون تعليم إلى اآلن، 
مشيرًا إلى أن هناك مئات الحاالت من أطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين دون تعليم لذات 

نت تحمل عن السبب، مضيفًا في سورية ومناطق عمليات األونروا هنالك مدارس تابعة لها كا
الالجئ عبء التعليم لغاية بداية المرحلة الثانوية بحيث يكمل أبناؤهم تعليمهم في المدارس 

 والجامعات الحكومية المجانية، لكن في مصر ال يوجد مدارس تابعة لألونروا مطلًقا.

الناشطة الفلسطينية المختصة بشؤون الالجئين فاطمة جابر حملة  لقتأطفي سياق مختلف 
رع واغاثة المهجرين الفلسطينيين والسوريين المهجرين من مناطق جنوب دمشق إلى مخيم دير للتب



 

بلوط بمنطقة جنديرس بمدينة عفرين شمال سورية، وذلك لتردي أوضاعهم المعيشية واالقتصادية 
وشح المساعدات المقدمة لهم من المنظمات الدولية وتخلي منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 

 ونروا عنهم. واأل

ووفقًا للجابر إن طرحها لفكرة التبرع وإغاثة الالجئين في شمال سورية جاءت بعد القهر والوجع 
الذي اصابها جراء وفاة طفل فلسطيني في لبنان على باب المشفى، وبعد غرق خيام المهجرين 

ها في خيام ال في مخيمي دير بلوط والمحمدية في الشمال السوري، والحالة المزرية التي يعيشون
تقي برد شتاء او حر صيف، مشيرة إلى أن فكرة التبرع القت ترحيبًا وقبواًل من عدد من الناشطين 
االغاثيين واالعالميين وأصحاب األيادي البيضاء والضمائر الحية، مضيفة أن الفكرة بحد ذاتها 

لية الوطنية والشعور قابلة للتطبيق العملي خاصة عندما توجد النوايا الصادقة والحس بالمسؤو 
 اإلنساني. 

 
ودعت الناشطة الفلسطينية فاطمة جابر جميع الالجئين الفلسطينيين في الشتات كل بحسب 
استطاعته إلى التبرع ولو بمبلغ بسيط، وإلى تشكيل لجان في كل بلد لجمع تلك التبرعات والعمل 

 سندًا وعونًا لهم.على إيصالها إلى الالجئين المهجرين في الشمال السوري كي تكون 

في غضون ذلك اشتكى أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من مشكلة 
الصرف الصحي، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب إغالق المصارف الخاصة بالمخيم نتيجة األعطال 

شوارع المتكررة فيها وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب في انتشار وطفح مياه المجاري في 
 المخيم.



 

من جانبهم اتهم أهالي بلدة الحسينية البلدية بالتقصير في تقديم الخدمات األساسية لألهالي 
وخدمات البنى التحتية، مضيفين أن البلدة تعاني من مشكلة الصرف الصحي، وانقطاع الكهرباء 

 والمياه لفترات زمنية طويلة.

تمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم هذا وال يزال أهالي مخيم الحسينية يشكون من اس
لساعات طويلة وفترات زمنية طويلة، وشبكة الهاتف األرضي وخطوط االنترنت، عالوة على 

 صعوبة غالبية أبناء المخيم تأمين مياه الشرب.

 
باالنتقال إلى الجنوب السوري ناشد أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية الجهات 

نية للعمل على حّل مشكلة تأمين المياه والكهرباء لمنازل وحارات المخيم، مشيرين إلى أن المع
أّنهم يجدون معاناة كبيرة في الحصول على المياه، وأنهم يعتمدون على مياه اآلبار التي تنقل لهم 

لمياه عبر صهاريج أو سيارات، وبأسعار مرتفعة، وأضاف أبناء المخيم أّن كلفة تعبئة خزّان من ا
ليرة سورية، مما زاد من التكاليف التي أرهقت كاهلهم، في ظل انعدام الموارد  900يصل إلى 

 المالية وضعف المساعدات المقدمة لهم.

فيما جّدد األهالي مطالبتهم منظمة التحرير واألونروا والهيئة العامة لالجئين، إعادة تأهيل البنى 
صحي والكهرباء والهاتف، واعادة العمل في مستوصف التحتية واصالح شبكات المياه والصرف ال

وكالة الغوث مع كافة خدماتها، وتحسين الواقع التعليمي واصالح المدارس، وتقديم مساعدات 
 إغاثية ومالية لهم للتخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية المزرية.



 

نع على إثرها إدخال وكان مخيم درعا تعرض لحصار النظام السوري خالل أحداث الحرب، م
المساعدات وقطع المياه على األهالي، إضافة إلى تعرضهم للقصف مما خّلف ضحايا ودمار 

 أجزاء كبيرة من المخيم.


