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"حتى اليوم: دول الجوار السوري تستمر بمنع دخول 

 فلسطينيي سورية إلى أراضيها"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحواجز النظام تمنع الالجئين الفلسطينيين من  2013منذ العام • 

 .السبينة بريف دمشقالعودة إلى منازلهم في مخيم 

 .% على األقل من فلسطينيي سورية يعانون من البطالة80• 

ً في اليونان ينتظرون إعادة توزيعهم على  400•  ً عالقا فلسطينيا

 .أوروبا في مخيمات غير مؤهلة
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 آخر التطورات 

تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين 

أراضيها، وذلك بالرغم من نص جميع المواثيق من سورية إلى 

الدولية على إلزام جميع الدول المجاورة لدول الحرب باستقبال 

 الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول 

دون إبداء أية أسباب لفلسطينيي سورية منذ أكثر من ثالثة أعوام، 

لذلك، في حين أصدرت الحكومة األردنية قراراً رسمياً يمنع دخول 

 الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ألي سبب كان.

فيما تقوم السلطات اللبنانية بتشديد إجراءات دخول الالجئين 

الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، حيث أكدت مصادر متعددة 

لعمل من أجل فلسطينيي سورية أن دخول الالجئين لمجموعة ا

الفلسطينيين إلى لبنان هو أمر في غاية الصعوبة ومزاجي حيث 

يسمح للبعض في حين يرفض البعض اآلخر من قبل حرس الحدود 
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اللبنانية. بالرغم من أن معظم الحاالت تمتلك جميع األوراق 

 المطلوبة.

 

والمجموعات  وفي موضوع مختلف، يستمر الجيش النظامي

الموالية له بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ يوم 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات 2013\11\7

العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة 

المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل 

 كامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من حارات 80إلى ذلك تشير االحصائيات إلى أن أكثر من 

وبيوت مخيم السبينة مدمرة تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة 

الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن 

األكراد، وهو ماي شكل المدخل الغربي للمخيم، أما بقية المنطقة 

وا آخر حدود المخيم من جهة الشرق تحتاج حتى مدارس األونر

ً ما. في حين أن البيوت التي لم  ترميم إال أن وضعها أفضل نوعا

تدمر ومحسوبة على المعارضة قد تم حرقها، وفي الغالب معظم 

 البيوت ال تحوي إال المتاع الثقيل ".
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وعلى صعيد آخر، تشير احصائيات غير رسمية لمجموعة العمل 

( من الالجئين %80وسورية أن ما يزيد عن ) من أجل فلسطينيي

الفلسطينيين في سورية قد فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب الحرب في 

ً أولئك الذين ارتبطت أعمالهم بالمخيمات  سورية، خصوصا

 الفلسطينية المحاصرة أو المدمرة.

حيث انعكست البطالة سلباً على العائالت الفلسطينية في سورية، فقد 

يد من األطفال إلى ترك مدارسهم والبحث عن أعمال ال اضطر العد

تناسبهم وذلك لمحاولة مساعدة ذويهم بتأمين قوت يومهم من جهة 

والتخفيف من مصاريف العائلة من جهة أخرى، خصوصاً العائالت 

النازحة عن منازلها والتي تضطر لدفع إيجار منزل ما يزيد عن 

 $( للشهر الواحد.150)

ور العديد من المشكالت المرتبطة بالبطالة، منها يضاف إلى ذلك ظه

استغالل الشباب الفلسطيني من قبل بعض المجموعات والفصائل 

الفلسطينية المقربة من النظام السوري حيث تقوم بتجنيدهم 

وإجبارهم على قتال فصائل المعارضة السورية المسلحة مقابل 

 (.$75راتب شهري ال يتجاوز )

 

ً في 400فتستمر معاناة حوالي )أما في اليونان  ً سوريا ( فلسطينيا

المخيمات المؤقتة حيث يعيشون ظروفاً معيشية غير إنسانية، وذلك 

بعد أن أجبروا على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان 

 إثر إغالق الحدود في وجوههم.

وتفتقر تلك المخيمات لشروط النظافة والخدمات األساسية، فمعظم 

المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، يضاف إلى ذلك انتشار كبير 

ً مع  للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي خصوصا

ارتفاع درجات الحرارة، كما يشتكون من اإلهمال الطبي وعدم 

 توفر العالج والدواء الالزم لهم.

ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي 

ً غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  (400)  -متليني  -الجئا
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كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون،  -ليروس  -خيوس 

يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في 

صاالت كبيرة، معظمهم من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا 

 والعائدين والحسينية في سورية.

 

يوليو  –تموز  15رية إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سو

2017 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3526• )

 ( امرأة.463العمل من توثيقهم بينهم )

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة 1615• ) ( معتقالً فلسطينيا

 ( امرأة.101للنظام السوري بينهم )

القيادة  –ت الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموعا• 

 ( على التوالي.1452العامة على مخيّم اليرموك يدخل يومه )

ً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية 196• ) ( الجئا

 والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً 1188انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يوماً.1037م اليرموك منذ )وعن مخيّ 

أهالي مخيّم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم • 

( يوماً، والمخيّم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ 1532منذ )

 ( يوماً.266أكثر من )

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 85حوالي )• 

ن الفلسطينيين في لبنان ، في حين يقدر عدد الالجئي2016نهاية 

( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )


