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 يف مصر معاناة وأزمات مركبة يعيشها الفلسطينيون السوريون 

 العائالت الفلسطينية يف طبريات بدرعا تشكو الحصار وتدهور األوضاع األمنية   •
 حندرات بحلب ملواجهة كورونا.. حملة تعقيم وتوعية يف مخيم  •
 نادي سويدي من الدرجة األولى يضم إلى صفوفه العب فلسطيني سوري  •



 

 آخر التطورات

يواجه الالجئون الفلسطينيون ممن فروا من الحرب السورية عمومًا أزمات ىلع كافة  

املستويات القانونية واملعيشية والصحية والتعليمية، وتتضاعف تلك املعاناة مع شريحة  

 ا األراضي املصرية بطريقة غير نظامية. الفلسطينيين السوريين ممن دخلو

 

وقال مراسل مجموعة العمل إن تلك الفئة من الالجئين كانوا قد فروا من السودان وعبروا  

 الحدود إلى مصر، حيث مروا بظروف صعبة خالل رحلة الهجرة بين السودان ومصر. 

املهربين  وأوضح مراسلنا أن العديد من الالجئين تعرضوا خالل الرحلة إلى تهديدات 

وعمليات سرقة وتهديد بالسالح، عالوة ىلع شح املياه والطعام واملسير لساعات تحت  

أشعة الشمس الحارقة، ويف بعض األحيان يحشر الالجئون داخل صناديق سيارة حديدية  

 تشق الدروب الوعرة يف الصحراء. 

ليم أبنائهم، إضافة إلى  يعاني الالجئون من عدم القدرة ىلع الحركة والتنقل والعمل وتع و

عدم قادرتهم السفر خارج مصر عبر املنافذ املصرية من موانئ ومطارات، وذلك بسبب رفض  



 

السلطات املصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة بالالجئ السوري، الذي تتم تسوية  

وضعه خالل أيام بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من املفوضية ملجرد وصوله إلى  

 مصر.

باالنتقال إلى جنوب سورية تشكو العائالت الفلسطينية والسورية القاطنة يف بلدة  

طبريات الواقعة إلى الغرب من مدينة درعا واملالصقة للحدود األردنية، من تدور األوضاع  

األمنية والحصار الخانق الذي تفرضه قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري ىلع عدد  

 .  يف درعامن بلدات ر

 

كما تعاني تلك العائالت من فقر الحال وقلة ذات اليد واإلهمال وسوء أوضاعهم املعيشية  

 واالقتصادية، بسبب انعكاس تجليات الصراع الدائر يف سورية عليهم. 

من جانبهم أطلق الالجئون الفلسطينيون يف البلدة، نداء استغاثة لكافة األطراف املعنية  

ة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل ىلع إيجاد حل ملعاناتهم  ووكالة األونروا ومنظم

 والعمل ىلع تقديم مساعدات اغاثية ومالية لهم من أجل التخفيف من مصابهم.



 

يف شمال سورية قامت مؤسسات املجتمع املحلي ومتطوعون فلسطينيون يف مخيم  

ة وحارات املخيم،  حندرات بحلب بحملة توعية ورش املعقمات يف املراكز ومنازل وأزق

 كإجراء وقائي لعدم انتشار فيروس كورونا.  

 

وكان ناشطين من أبناء مخيم حندرات حذروا يف وقت سابق من أن تصبح مدينة حلب  

وضواحيها بؤرة النتشار فايروس كورونا بسبب استهتار الناس وعدم اتخاذهم إجراءات وقائية  

 ملنع تفشي الفايروس.

لتزام الجميع باإلجراءات الوقائية من لبس كمامة وتباعد  وشدد النشطاء ىلع ضرورة ا

اجتماعي واهتمام بالنظافة الشخصية، واالبتعاد عن التجمعات يف الباصات وأمام األفران  

 وداخل األسواق. 

اوسترسوند السويدي لكرة القدم بين صفوفه الالعب الفلسطيني  من جهة أخرى ضم نادي  

 ناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.  السوري أحمد يوسف عوض من أب



 

 

نشأ يف نادي براغي السويدي، ومن ثم انتقل إلى نادي   1992يونيو  1أحمد الذي ولد يف 

انتقل إلى نادي فارنامو، الذي لعب له لعام واحد فقط،   2013، ويف عام 2011دلكورد عام 

أخرى ليقود   12هدفًا وصنع  11سجل  2015وعاد بعدها إلى ناديه السابق دلكورد، ويف موسم 

 ناديه للصعود إلى دوري الدرجة الثانية يف السويد.  

الثامن من عام   الشهر  اختارت يف  السويد  السوري    2019وكانت مملكة  الفلسطيني  الالعب 

لكرة   السويدي  الوطني  املنتخب  للعب يف  إلى  لالنضمام  اليرموك  ابن مخيم  عايش  حسام 

 القدم. 

 


