
 

 

 

 

 

  

19-01-2021 

 العدد:  3111

 فلسطينيو سوريا في مصر وافدون بال حقوق والجئون بال أونروا 

يزيدان مأساة مهجري مخيم دير بلوط شمال األمطار والبرد القارس  •

 سوريا 

 اإلعالن عن بدء تسجيل طلبات ترميم المنازل في مخيم اليرموك  •

 مجموعة العمل تطلق مسابقة لتوثيق قصص فلسطينيي سورية •

 أعوام  5ابن مخيم خان دنون " وسيم جمعة" مغيبًا قسريًا منذ  •

 



 

 التطورات آخر

اجد الالجئ الفلسطيني السوري ىلع  التزال السلطات املصرية وبعد ثماني سنوات ىلع تو
أراضيها تسمية "وافد" أي " سائح " وعدم معاملته كنظيره السوري تهربًا من تقديم الحماية  
الفلسطينيين   الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  تتهرب  حين  يف  لالجئين،  تقديمها  الواجب 

مسؤولياتها اتجاههم  )األونروا( ورغم وجود مكتب ارتباط لها بالعاصمة املصرية القاهرة من  
مناطق   يقعون ضمن  ال  أنهم  بحجة  لهم،  واإلغاثية  املادية  واملساعدات  الخدمات  وتقديم 

  .عملياتها الخمسة )سوريا، لبنان، األردن، غزة، الضفة الغربية(

 

من جانبهم اشتكى فلسطينيو سورية يف مصر من هشاشة أوضاعهم القانونية والتعليمية  
الناح فمن  اإلقامة  واالقتصادية،  ىلع  حصولهم  يف  كبيرة  صعوبة  يجدون  القانونية  ية 

لعدة   املماطلة يف منحها  يتم  التي  األمنية  املوافقة  بالحصول ىلع  الرتباطها   النظامية 
شهور دون إبداء األسباب، ما يؤثر بشكل سلبي ىلع كافة مناحي حياتهم وتجعلهم رهين  

أ  كما  بها،  يقطنون  التي  ومناطقهم  منازلهم  ضياع  محبسي  يف  حقيقيًا  خطرًا  يشكل  نه 
أصدرتها   التي  القرارات  بسبب  باملدارس  تسجيلهم  وعدم  التعليمي  أبنائهم  مستقبل 
رسوم   وفرض  وعائلته،  للطالب  نظامية  إقامة  وجود  بضرورة  واملتعلقة  املصرية،  السلطات 

 .مرتفعة ىلع كافة املراحل التعليمية، األمر الذي يفوق قدرة العائالت ىلع دفعها

الالجئين   أعداد  يف  ملحوظًا  انخفاضًا  املاضية  الثالثة  األعوام  شهدت  السياق  يف 
شخص    3500آالف الجئ إلى نحو    6الفلسطينيين السوريين يف مصر، حيث تراجع عددهم من  



 

  - دخول بطريقة غير نظامية  -شخص وافدين ملصر من السودان  500، منهم قرابة  2018عام  
  .العمل من أجل فلسطينيي سوريةوذلك وفقًا إحصائيات مجموعة 

الشمال السوري حولت األمطار الغزيرة املنهمرة ىلع املنطقة خيم الالجئين   باالنتقال إلى 
  .يف مخيمي دير بلوط واملحمدية إلى مستنقعات، مما ضاعف من معاناتهم ومأساتهم

نسانية، حيث  من جانبه وصف مراسل مجموعة العمل أوضاع الالجئين يف املخيم بالكارثة اإل
يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، الفتًا إلى أن الالجئين محرومون من املساعدات اإلنسانية  

 .مع ضعف العمل اإلغاثي الذي يخدم املنطقة

 

بدورهم كرر املهجرون الفلسطينيون والسوريون يف الشمال السوري مناشدتهم للمنظمات  
واأل  التركية  والسلطات  املتحدة  واألمم  لهم  اإلغاثة  العون  لتقديم  التحرير  ومنظمة  ونروا 

الذين   ألطفالهم  األمراض  وتسبب  عظامهم  تنخر  التي  الحرارة  درجات  انخفاض  ملواجهة 
الخالص مما هي فيه   تنتظر  التي  املرهقة  البريئة  الهموم ىلع وجوههم  ارتسمت مالمح 

  .وترنو إلى حياة أفضل مما تعيشه حاليًا

محافظة   أعلنت  مختلف  سياق  ممتلكات  يف  ترميم  طلبات  تسجيل  باب  فتح  عن  دمشق 
 .ومنازل سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الصالحة للسكن

وأشارت محافظة دمشق إلى أن الطلبات يجب أن تقدم من قبل أصحاب العالقة مباشرة، وأن  
الوثائق املطلوبة تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات امللكية، رقم  
املوافقة األمنية، طلب باملوافقة ىلع الكشف والترميم، كشف من قبل مهندس يف بلدية  



 

اليرموك يح  للتدعيم والترميم،  مخيم  دد حجم األضرار ومساحتها، وما يحتاجه من مواد بناء 
  .منوهة أن قرار قبول أو رفض الطلب ستصدره بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب

 

من جانبه قال أحد املحامين من أبناء مخيم اليرموك إنه تم خالل اليومين املاضيين تقديم  
ث تم الكشف ىلع شققهم املتواجدة يف كتلة  خمس طلبات من قبل أهالي اليرموك، حي

  .املشروع، وخلف مشفى الرحمة، وحي الجاعونة، ومقابل مؤسسه الكهرباء

الثاني/    15من جهة أخرى أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم   كانون 
توث إلى  تهدف  والتي  ترَو"،  لم  "حكايات  عنوان  حملت  مسابقة  الجاري،  الشهر  من  يق  يناير 

حكايات الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب السورية، وذلك يف إطار سعيها الدائم لتوثيق  
وجدوا   أينما  ونجاحات  وهجرة  معاناة  قصص  من  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  معاناة 

 .بمختلف تفاصيلها وأبعادها

"قوا  وقصص  فلسطينيي سورية،  من  الالجئين  معاناة  قصص  تغطية  املسابقة  رب  وتشمل 
املوت" ورحالت الهجرة نحو أوروبا، باإلضافة إلى قصص النجاح والقصص اإلنسانية يف بلدان  
اللجوء الجديدة كلبنان، وتركيا، ومصر، واألردن، والسويد، وهولندا، والدنمارك، وأملانيا، والنمسا،  

 .وبريطانيا، وكندا، وأميركا

 



 

 

للمشاركة باملسابقة وهي العمل عدة شروط  القصصي  وضعت مجموعة  النص  أنت يكون   :
جديد غير منشور مسبقًا، وىلع املتسابق أن يشارك بقصَّة واحدة فقط، وترسل املسابقة  

 tellus@actionpal.org.uk ضمن ملف الكتروني عبر بريد الصفحة أو ىلع االيميل التالي

$،    50ئز الثالث  $، أما الفا  100$، الفائز الثاني  200ونوهت املجموعة أن الفائز األول يحصل ىلع  
 2021\ 03\15وحددت آخر مهلة الستالم القصص بتاريخ 

الالجئ   اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  القسري  واالخفاء  االنتهاكات  ملف  يف 
الخامسة ىلع   للسنة  بريف دمشق  دنون  أبناء مخيم خان  "وسيم جمعة" من  الفلسطيني 

، ومنذ ذلك الوقت ال  29/04/2016السورية يوم    التوالي، الذي اعتقل من قبل األجهزة األمنية
 .يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم

املعتقلين   عن  واملعلومات  الرسائل  من  العديد  تلقت  العمل  مجموعة  أن  إلى  يشار 
يق وخوف األهالي اإلفصاح  الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا ىلع الرغم من صعوبات التوث

 .عن أسماء أبنائهم املعتقلين لدى طريف الصراع يف سورية
 


