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 2440: العدد

 من الفلسطينيين السوريين في األردن يصنفون كضعفاء للغاية %30األونروا:  •

 أهالي حي العقاد في مخيم خان دنون يشكون اإلهمال وسوء الخدمات  •

 سنوات 7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني عمر حجازي منذ  •

10-07-2019 

 "فلسطينياً سورياً في مخيم القارورة بجزيرة كيوس اليونانية يعيشون ظروفاً إنسانية قاهرة 450"



 

 آخر التطورات

بجزيرة كيوس اليونانية ظروفًا إنسانية الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مخيم القارورة  450يواجه نحو 
قاهرة، بعد أن تم إغالق جميع الطرقات في وجوههم إلى الدول األوربية، وحصرهم في مخيم 

 مؤقت غير مجهز بأدنى االحتياجات األساسية الالزمة الستقبال الالجئين.

ية وصفوها في حين يشكو الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم القارورة من ظروف معيش
بغير اإلنسانية، نتيجة اضطر العديد منهم النوم في العراء بسبب االكتظاظ الشديد في المخيم 
حيث يستقبل المخيم أضعاف قدرته االستيعابية من الالجئين لدرجة أنه لم يعد فيه مكان لوافدين 

االنتشار  جدد بحسب شهادات لعالقين فلسطينيين سوريين هناك، مما جعلهم عرضة للخطر جراء
الكبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي، إضافة لمعانتهم نتيجة عدم توافر شروط 

 النظافة والخدمات األساسية في أماكن تواجدهم.

 
إلى ذلك طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون عبر مجموعة العمل المنظمات الدولية 

ع حٍد لمعاناتهم وتوفير العيش الكريم لهم وخاصة واإلنسانية ومفوضية الالجئين بالتدخل لوض
 لألطفال والنساء.

من جانبها تتعمد السلطات اليونانية تهميش الالجئين الفلسطينيين وتسوية أوضاعهم القانونية، 
حيث تخضعهم لعدة مقابالت من أجل معرفة األسباب التي دعتهم للهجرة واللجوء إلى اليونان، 

يلية عن عائلتهم ووضعهم وانتماءاتهم، كما أنها تتأخر بنقلهم من وتطلب منهم معلومات تفص
 الجزر إلى المدن اليونانية.



 

في حين تشير احصائيات غير رسمية وصلت إلى مجموعة العمل أن تعداد الالجئين 
آالف الجئ، ويتوزعون في الجزر وعلى البر  4الفلسطينيين السوريين في اليونان يصل قرابة 

 اليوناني.

 2018رها أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة بدو 
% من الالجئين الفلسطينيين السوريين  30بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن 

%من الالجئين الفلسطينيين من سوريا  31في األردن يصنفون كضعفاء للغاية، منوهة أن 
 مسجلين هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم.ال

وأوضحت وكالة الغوث إلى أن الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن يستمرون في االعتماد 
على خدمات األونروا بسبب ضعفهم الشديد ونقص القدرة على الوصول إلى الفرص االقتصادية 

 األخرى.

إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين لديها في  وأشارت األونروا في تقريرها
فردًا في  779,16األردن أرتفع نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان، من 

، مشيرة إلى 2018في نهاية تشرين األول/أكتوبر  17,719إلى  2017أكتوبر  تشرين األول/
الملحوظة، زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى أنها تتوقع استنادًا إلى االتجاهات 

 .2019شخص بحلول نهاية سنة  18500

 
ويعاني فلسطينيو سورية في األردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد 
اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات األردنية القطعي 

 جئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.لدخول أي ال



 

وبالرغم تواجد اآلالف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هربًا من الموت والقصف والحصار إال أن 
السلطات األردنية ترفض حتى اآلن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم اإلقامة 

هم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على القانونية، األمر الذي أدى إلى حرمان
 الرعاية الطبية.

في سياق مختلف اشتكت العائالت الفلسطينية التي تقطن بحي العقاد في مخيم خان دنون من 
عدم اعتراف الجهات المعنية ووكالة األونروا بشرعية المنطقة التي يقطنون فيها منذ زمن بعيد 

 بحجة أنها منطقة مخالفات.

 
ووفقًا لشهادة أحد السكان أن الحي غير معترف به وال حتى بهم كقاطنين" وهذا االستهتار وعدم 
االعتراف بحيهم ينعكس سلبًا على الواقع الخدمي للحي الذي يعاني سكانه من انقطاع شبكة 
الكهرباء والمياه لفترات زمنية طويلة حتى وصلت إلى حد لم يعد يحتمل. فيما اتهم األهالي 

هات المعنية والبلدية التي يتبع لها مخيم دنون بالتقصير في تقديم الخدمات األساسية للحي الج
وخدمات البنى التحتية، مضيفين أنهم قاموا بتقديم شكوى للبلدية إال أن األخيرة تحججت أن حيهم 

 يقع ضمن منطقة المخالفات غير النظامية، وهي ال تستطيع في الوقت الحاضر فعل شيء لهم.

لى ذلك يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار إ
 البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر يعقوب حجازي" من 
ته قوات األمن السوري على الحدود السورية اللبنانية، سنوات، حيث اعتقل 7منذ  1975مواليد 



 

ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
 في دمشق.

( معتقاًل 1758هاذا والتزال األجهزة األمنية السورية تغيب قسريًا وتتكتم على مصير أكثر من )
 فلسطينيًا في سجونها.


