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شهرًا، انتهاء مأساة احتجاز الجَئين فلسطينيين سوريين في  32بعد "
 "السجون المصرية

      

 
 

 داعش في مخيم اليرموكو اشتباكات متقطعة بين مجموعات معارضة مسلحة. 

  لنشاطه اإلنساني" طفل سفير السالم"يتّوج بلقب فتى من أبناء مخيم اليرموك. 

  الطالبة دالية عدنان جابر فلسطينية سورية تنال المرتبة األولى فيDELF الفرنسي. 
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 التطورات آخر 

عامًا  (74" )فادي شريف حوارنة"أطلقت السلطات المصرية الالجَئين الفلسطينيين السوريين 
شهرًا على التوالي، بتهمة ( 42)عامًا، بعد احتجازهما لنحو  (47" )عالء عبد الوهاب ضرغام"و

 .الهجرة غير الشرعية، ورفض جميع الدول استقبالهم

وأكد ذوو الالجئين لمراسل مجموعة العمل، أنه وبعد عمل مضٍن، استطاعت العائلة الحصول 
دون مشاكل  يوماً  42على تأشيرات دخول لهما إلى السودان، وتم دخولهما إليها قبل حوالي 

 .تذكر

 
وكان الالجئان قد قضيا فترة احتجازهما متنقلين بين السجون المصرية، فبعد دخولهما لمصر 

، حاوال السفر بطريقة غير شرعية عبر 4207-4-02بموجب تأشيرة رسمية يوم الخميس 
السواحل في محاولة للوصول إلى أوروبا إال أنها باءت بالفشل، حيث قام خفر " مراكب البحر"

 01وصدر أمر بترحيلهما من مصر في مهلة " المصرية باعتقالهما مع مجموعة من المسافرين
 .يومًا فقط

وبما أنهما فلسطينيان سوريان رفضت أي دولة إعطاءهما تأشيرة دخول ألراضيها فبقيا في سجن 
 72مرور  على أمل أن تتدخل مفوضية األمم المتحدة لحل مشكلتهما، لكنهما وبعد« شبراخيت»

 .يومًا وخروج جميع من كان معهم من السجن، فقدا األمل بالمفوضية
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تم نقلهم إلى أحد سجون مدينة اإلسماعيلية، وبعد فشل محاولة ترحيلهما  4201-4-07وفي 
ثم أودعا في سجن  4201-8-47إلى قطاع غزة تم ترحيلهما إلى سجن القناطر في القاهرة في 

 .الترحيل لقطاع غزة

لى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت عدة نداءات عبر منبرها يشار إ
 .اإلعالمي تطالب الهيئات الدولية واإلنسانية والحقوقية إلطالق سراحهما

إلى ذلك، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، أن عددًا 
ة مسلحة جنوب دمشق، تسللت من منطقة يلدا إلى مخيم من عناصر تابعة لمجموعات معارض

 داعش في مخيم اليرموك في حي المغاربة -اليرموك وخاضت اشتباكات مع تنظيم الدولة 
 .مدينة فلسطين الرياضية أسفرت عن سيطرة الكتائب على نقاط عدةو 

لسطين الرياضية مدينة فو  لكن شهود عيان أكدوا أن هذا التقدم لم يدم طوياًل في حي المغاربة
حيث انسحبت تلك المجموعات بعد محاصرة تنظيم الدولة لهم، فيما سيطر تنظيم الدولة بالكامل 

 .على حي الجاعونة بعد انسحاب عناصر جبهة النصرة من الجاعونة الى ساحة الريجة

قائل فيما تساءل عدد من أبناء المخيم عن كيفية خروج عناصر النصرة وتضاربت الروايات بين 
من أن عملية تنسيق جرت بين األطراف المتصارعة، أو أن عناصر النصرة خرجوا من خالل 

 .شبكات الصرف الصحي
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قد أعلنت على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي " كتائب البراق"وكانت حركة أبناء اليرموك 
، حيث أشارت أن "داعش"عن بدء معركة تحرير مخيم اليرموك من تنظيم الدولة ( الفيس بوك)

االثنين على  –المعركة بدأت على كافة المحاور، مؤكدة اندالع اشتباكات عنيفة ليل األحد 
وحارة المغاربة، مشيرة أنها تمكنت من دحر داعش على كافة المحاور , محاور المسبح والتضامن

 .القتالية

على المخيم لليوم يشار إلى أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة تواصل حصارها 
يومًا ( 111)يومًا، والماء لـ ( 0014)على التوالي، وتقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من ( 0021)

 .على التوالي

من أبناء مخيم اليرموك ( عاًما 01) "صالح سالم" وباالنتقال إلى أوكرانيا، ُتّوج الطفل إلى ذلك،
وذلك بسبب نشاطه اإلنساني في  ،ألطفال من قبل الفدرالية العالمية" طفل سفير السالم"بلقب 

 .مجال جمع التبرعات لفائدة األطفال النازحين

ولد صالح وعاش الجئًا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ليهجر بعد اندالع الحرب 
مع المأساة التي عاشها و  في سورية إلى لبنان قبل أن يستقر به المقام في أوكرانيا، فحياة اللجوء

 .اآلالف من الالجئين غيره تركت في نفسه بادرًة لمساعدة األطفال والتخفيف عنهم

ونظًرا الهتماماته االجتماعية الواضحة، قامت 
 إلى جانب التفوق" ناشط"مدرسته بتكريمه كـ 

من قبل " طفل سفير للسالم"ليتّم منحه صفة 
يشار إلى أّن  ،الفدرالية العالمية ألطفال السالم

منحتها الفدرالية " ل سفير للسالمطف"صفة 
 .لخمسة عشر طفاًل حول العالم فقط

ولى على فئتها ألالمرتبة ا( عاماً  01" )دالية عدنان جابر"أما في فرنسا، نالت الالجئة الفلسطينية 
حيث مثلت مدرستها أمام جميع  ،% 51الفرنسي بمجموع  DELFونظيراتها الطالبات بـ الديلف 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

سنة دراسية دخلتها متأخرة، واستلمت دالية شهادتها من يد المحافظ والمدير مدارس المنطقة بعد 
 .الفرنسي DELFاألكاديمي للتارن، مدير الدراسات العليا بـ الديلف 

التي ولدت في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، " دالية عدنان جابر"وبدأت رحلة 
الفلسفة والكاتب، واألم مصممة أزياء من دمشق إلى تركيا ألبوين فلسطينيين، والدها دكتور أستاذ 

، حيث اضطرت هي ووالدتها وأخوها 4201ومن ثم بلغاريا لتستقر بها هي وعائلتها حتى يوليو 
 .لمغادرة بلغاريا على متن طائرة لفرنسا إلى باريس ليستقروا فيها" عمر"الصغير 

رية التي عانت من ويالت الحرب في سورية دالية حالها حال آالف العائالت الفلسطينية السو 
وأصبحوا مشتتين في أصقاع األرض تعاني من تشتت عائلتها ما بين فرنسا وبلغاريا، تقول 

إنها ترغب بانضمام والدها الدكتور وهو كاتب ومترجم موجود في بلغاريا وترغب : " الجابر
 .بانضمامه إليها

 ،سنوات، وأنها فقدت الكثير الكثير من الناس 1لمدة وأضافت بأنها لم تَر أي من أفراد عائلتها 
وودعت الكثير من األصدقاء بالدموع، مشددة على أنها تريد أن ترى الجانب اإليجابي من كل 

 .شيء إذا كانت هناك مشاكل وحده الجبان الذي يستسلم لها

رصة تجعلك تتقن دالية اليوم تجيد عدة لغات وهي تقول ليس من الجيد أن تكون الجئًا ولكنها ف
 .عدة لغات

 

 3102/ حزيران ــ يوينو/ 32/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 01122) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 74,122 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1222) •

 .4201يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8222) •
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 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0222) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 40.4)أكثر من  •

 .4201كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0014)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 0021)لليوم 
 .ضحية( 084)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 111)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 515)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0010)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 42)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 804)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


