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 "مجموعة العمل: مناطق دمشق وريفها غير آمنة"

 • تأخر المساعدات النقدية لفلسطينيي سورية باألردن يفاقم أزماتهم 

 • شمال سورية. وقفة في مخيم البل في ذكرى يوم األرض 

 سنوات 8• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "معاوية الفوط" منذ 

 مساعداتها على الفلسطينيين في كلس ومرعش• حملة الكرامة توزع  



 

 آخر التطورات 

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها  

الالجئين الفلسطينيين والسوريين إليها،  مدينة دمشق وريفها غير آمنة، وال تتوفر فيها شروط عودة  

وإعادة الجئي سورية.. فلسطينيو   "أوروبا  تقريرها   المجموعة في  الذي طرحته  للسؤال  وهو جواب 

 دمشق وريفها نموذجًا"، هل باتـت دمشـق وريفهـا بالفعل آمنتيـن؟! 

 

الالجئين،  عودة  دون  تحول  ميدانية  معطيات  تقريرها،  في  المجموعة  فوضى    واستعرضت  منها: 

السالح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية،  

والسيطرة على األمالك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات الجئين  

 فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام. 

عدد من الفلسطينيين بعد عودتهم من أوروبا أو دول الجوار إلى سورية،    إضافة إلى اعتقال النظام

تقييد وفرض شروط على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وفقدان مقومات العيش في عدد 

من   أكثر  باعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  واستمرار  وحندرات،  كاليرموك  المخيمات  الجئ    1800من 



 

ع وتهديد  إما  فلسطيني  لديه  المطلوبين  ومالحقة  أو   ،اإلجباري   للتجنيدائالتهم،  أمنية  ألسباب  أو 

لالجئين وهو خــرق فاضــح  ،  سياسية  القسرية  اإلعادة  أن  تقريرها على  المجموعة في  وتشّدد 

عودة  بأن  مشيرة  الدولــي،  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  المبــادئ  أهــم  ألحــد 

ول اللجوء األوروبي يجب أن تكون إلى بالدهم األصلية وليس إلى سورية ألنهم  فلسطينيي سورية في د

 مصنفون بـ بال وطن أو عديمي الجنسية. 

أن   إال  عديدة،  أزمات  األردن  في  سورية  من  الفلسطينيون  الالجئون  يواجه  مختلف،  صعيد  على 

وقال   من معاناتهم،  تخفف  األونروا  وكالة  تقدمها  التي  النقدية  العمل  المساعدة  لمجموعة  الجئون 

وتأخير   وغيرها،  والماء  الكهرباء  وفواتير  المنزل  إيجار  منها  شهرية  دفع  بالتزامات  مرتبطون  أنهم 

 المساعدة النقدية سيخلق لهم مشاكل والتزامات إضافية. 

النقدية لعام   المساعدات  األولى من  المنتظمة  الدفعة  المفترض نزول  أنه من  الالجئون   2021وأشار 

ي الرغم من    03- 27و   03-21ومي  بين  اآلن، وذلك على  إلى  الماضي، وهم ينتظرون صرفها  الشهر  من 

الشفاف   بالتعامل  األونروا  وكالة  للمجموعة،  رسائلهم  وطالبوا في  لهم،  األونروا  قدمتها  التي  الوعود 

 والمصداقية. 

دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة ممن يحمل   85وتقدر المساعدة المالية لفلسطينيي سورية بـ  

دينار لحملة الرقم الوطني في األردن، وهي مصدر عيشهم الوحيد، في ظل    52وثيقة سورية أو بدون، و 

 . كورونا وانتشار البطالة واإلجراءات التي قيدت حركتهم.

النازحون الفلسطينيون في مخيم البل شمال سورية الذكرى الخامسة واألربعين    في شمال سورية، أحيا 

لــ "يوم األرض"، للتأكيد على تمسكهم بأرضهم وحقهم بالعودة إلى وطنهم فلسطين، وذلك على  

الرغم من ظروفهم الصعبة التي يعيشونها في ظل الخيام، وطالب النازحون في وقفتهم بالعودة إلى  

 يدهم وتهجيرهم لمرات عديدة.   وطنهم بعد تشر



 

 

ويشكو مهجرو مخيم البل من مشاكل كثيرة، منها بعد المخيم عن مركز المدينة وعدم تأمين الطعام  

 . لهم، وعدم توفر الكهرباء أو محال تجارية لشراء حاجياتهم وعدم توفر وسائل للتدفئة

(عامًا منذ  36ني "معاوية الفوط" ) في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطي

الكابالت في دمشق بتاريخ    -سنوات، حيث قام عناصر األمن السوري باعتقاله على حاجز السبينة    8

 ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة. 2013/  9/  20

 



 

 لجان عمل أهلي

الفلسطينيين والسوريين في مدينة وزعت جمعية "العيش بكرامة" قسائم غذائية على المهجرين  

ليرة تركية، كما وزعت الجمعية على يومين متتاليين قسائم غذائية    300كلس جنوب تركيا، بقيمة  

الكرامة   حملة  ضمن  وذلك  التركية،  مرعش  كهرمان  والية  في  الالجئين  المدن    3على  من  المقدمة 

ين في الواليات التركية، التي تشمل  والقرى داخل فلسطين إلغاثة الالجئين السوريين والفلسطيني

 توزيع قسائم وطرود غذائية وكسوة األيتام وزيارة للعائالت. 

( أسرة تقطن  1200( عائلة، من بينهم )2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا بنحو )

 مدينة إسطنبول. 

 


