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"مصر :فلسطينيو سورية يعتصمون داخل سفارة فلسطين والسفير يرفض استقبالهم"

• مصدر إعالمي :المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لن يشمل المخيم القديم
تر الكهرباء منذ أسابيع
• أحياء في مخيم الحسينية لم َ
• األمن السوري يخفي قسريا ً الناشط الفلسطيني "علي مصلح" منذ  7سنوات

العدد2679 :

آخر التطورات
اعتصم عدد من الالجئين الفلسطينيين من سورية في مصر أمام مبنى السفارة الفلسطينية في
القاهرة ،للمطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.
وندد المعتصمون بتجاهل السفير الفلسطيني معاناتهم ورفض استقبالهم ،وإهماله في متابعة قضاياهم
ّ

وحل مشاكلهم ،والمعاملة السيئة من قبل عناصر السفارة.
ّ

وطالب الالجئون الفلسطينيون الذين تجمعوا أمام وفي مبنى السفارة الفلسطينية بتسجيلهم لدى
المفوضية العليا لالجئين ،واالعتراف بهم كالجئين ومساواتهم مع الالجئين السوريين.
ّ
وال يزال حصول الالجئ الفلسطيني من سورية في مصر على االقامة القانونية صعباً للغاية ،رغم
توفير جميع متطلبات اإلقامة ،وذلك الرتباطها بالحصول على الموافقة األمنية أوالً التي يتم المماطلة
في منحها لعدة شهور دون إبداء األسباب ،ما جعله يعاني من أوضاع قانونية هشة على كافة
الصعد كاإلقامة أو تصديق األوراق وجهة التمثيل.

هذا وشهدت األعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في
مصر ،وتشير التقديرات إلى تناقص العدد من  6الجئ إلى نحو  3500شخص عام ،2018
منهم قرابة  500شخص وافدين لمصر من السودان -دخول بطريقة غير نظامية -توزعوا على
بعض المحافظات المصرية كالقاهرة واإلسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
في سياق آخر ،قالت شبكة إعالمية مقربة من النظام السوري إن المخطط التنظيمي المقترح لمخيم
اليرموك لن يشمل المخيم القديم ،وأكدت الشبكة وفق مصادر خاصة لها إن األهالي ستعود إلى
المخيم القديم بغضون  4أشهر.

وأشارت تلك المصادر أن أعمال إزالة األنقاض في مخيم اليرموك ستواصل عملها قريباً ،وكان
عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" قال بأن مخيم اليرموك القديم له
خصوصية من الناحية القانونية ،ألن األرض تخضع إلشراف "الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين"،
فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة ،وبالتالي يتعذر
تطبيق القانون رقم  ،10الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط
التنظيمي العام للوحدات اإلدارية.
ويمتد المخيم القديم لليرموك بشكل مثلث هندسي ،رأسه مركز "حلوة زيدان" وضلعاه شارعي اليرموك
وفلسطين ،وقاعدته الشارع الواصل بين نهاية الشارعين قديماً والذي كان يطلق عليه شارع القدس
عند مسجد فلسطين ،وامتداده شارع نوح إبراهيم عند حديقة فلسطين  -الطالئع ،أو ما كانت تسمى
أرض الحكيم.

إلى ذلك ،اشتكى سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من وضع الكهرباء
المزري ،حيث تنقطع لمدد طويلة ،فيما تشكو أحياء كاملة في المخيم من انقطاعها ألسابيع.
وأشار األهالي إلى كمية األعطال الكبيرة في شبكات الكهرباء بدءاً من خزانات الكهرباء ووصوالً
إلى كابالت التغذية ،محملين المسؤولية للمعنيين عن إصالح هذه األعطال وعن أداء واجباتهم.
وطالبوا في شكواهم المسؤولين المختصين عن وضع الكهرباء وأعطالها في الحسينية متابعة
الموضوع بأسرع وقت ممكن ،بسبب الضرر الكبير والمعاناة المتصاعدة التي يواجهها األهالي.

يأتي ذلك وسط أزمات يعيشها الفلسطينيون في المخيم من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية،
ال سيما شبكة الطرق واإلنارة والنظافة والمياه.

في ملف المعتقلين ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الناشط اإلعالمي الفلسطيني "علي
مصلح " منذ  7سنوات ،حيث اعتقلته بتاريخ  ،2013/1/11وال يوجد معلومات عن مصيره أو
مكان اعتقاله ،وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي.
هذا ووثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )1787معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ،بينهم نساء وأطفال.

