
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الجئاً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب في سورية 3772"

 2055 العدد:
20-06-2018 

 قضاء أحد أبناء مخيم جرمانا جراء الحرب المندلعة في سورية •

 استمرار انقطاع شبكة االتصاالت عن مخيم خان الشيح •

الخيرية ورابطة فلسطين الطالبية تكرمان الطالبتين الفلسطينيتين المتفوقتين بشهادة التعليم األساسي في  •

 سورية

 تركيا واألردن يستمران بمنع دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيهما •

 األمطار تغرق خيام الالجئين في كمب فيال بجزيرة خيوس اليونانية •



 

 ضحايا

يد خالد زمزم" من أهالي مخيم جرمانا أثناء مشاركته القتال إلى قضى الالجئ الفلسطيني "ول
 .جانب قوات النظام السوري 

ُيشار إلى أن عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم جرمانا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية 
 ( الجئَا.69وحتى لحظة تحرير الخبر بلغ )

 

 آخر التطورات

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الضحايا تشير اإلحصاءات الموثقة لدى 
ضحية قضوا منذ العام  3772من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية بلغ 

2011. 

فلسطينيًا قضوا بسبب أعمال القصف، في  1198وعن أسباب الوفاة تشير اإلحصاءات إلى أن 
الجئًا  480، فيما قضى ضحية 1025معارضة إلى قضاء حين أدت االشتباكات بين النظام وال

 والجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

 
الجئًا قضوا برصاص القناصين، كما تسبب حصار  310وأشارت مجموعة العمل إلى أن 

ينية الموالية له المخيمات الفلسطينية من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات الفلسط
 فلسطينيين حياتهم إثر سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار. 204بفقدان 



 

فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء 
 محاوالت الوصول إلى أوروبا.

ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في وأوضحت مجموعة العمل أنها قامت بتوثق بيانات جميع ال
 سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.

من جانبهم اشتكى سكان مخيم خان الشيح من انقطاع شبكة االتصاالت عن مخيمهم منذ أشهر 
تأهيل عديدة، علمًا أن فرق الصيانة لمؤسسة االتصاالت السورية كانت بدأت بإصالح وإعادة 

إال أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لم  2017تموز  12شبكة الهاتف األرضي واالنترنت منذ 
 .تنته حتى اللحظة

بدورها قالت وزارة االتصاالت والتقانة ردًا على الشكاوي التي قدمها سكان مخيم خان الشيح 
، إن ADCLية وبوابات والمناطق المجاورة له بخصوص تفعيل المقسم وإعادة االتصاالت االرض

الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة السورية لالتصاالت على إعادة تأهيل البنى التحتية الالزمة 
إلعادة خدمات االتصاالت للمناطق التي اعاد النظام السيطرة عليها ونوهت شركة االتصاالت أن 

بتأمين بعض االجهزة  واالنتظار يتعلق ،مقسم خان الشيح قد استكمل جاهزيته الفنية للعمل
 .الحاسوبية ومتمماتها المتعلقة بعمل المقسم

 
أما من الجانب االقتصادي يشكو سكان المخيم من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة 
انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية، جراء الحصار المفروض على المخيم، 



 

خول والخروج منه وإليه إال بموافقة أمنية، فيما يسمح النظام حيث يمنع النظام سكانه من الد
للموظفين والطالب الجامعيين بالخروج من المخيم، بعد أن يقوموا قبل يوم من خروجهم بتسجيل 

 أسمائهم في مفرزة جيش التحرير الفلسطيني.

لطالبية في سياق مختلف كرمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ورابطة فلسطين ا
الطالبتين الفلسطينيتين "آية عباس" ابنة مخيم اليرموك، و"فرح محمد عبد الحليم" من سكان تجمع 
ُدمَّر لالجئين الفلسطينيين، الحاصلتين على المرتبة األولى على مستوى الجمهورية العربية 

جها وزارة ، التي أصدرت نتائ2018السورية في شهادة مرحلة التعليم األساسي )التاسع( لعام 
درجة من  3100حزيران، حيث حصلتا على المجموع التام  12التربية السورية يوم الثالثاء 

 .3100أصل 

في غضون ذلك تشير المعلومات الواردة إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حول 
تركيا  دول الجوار التي تعيق وتمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها أن

 واألردن على رأس الدول التي تمنع دخول الالجئين من فلسطينيي سورية إلى أراضيهما.

حيث تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى 
أراضيهما، وذلك بالرغم من نص جميع المواثيق الدولية على إلزام جميع الدول المجاورة لدول 

 باستقبال الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.الحرب 

فيما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من أربعة 
أعوام، دون إبداء أية أسباب لذلك، في حال أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا يمنع دخول 

 رية إلى األردن ألي سبب كان.الالجئين الفلسطينيين من سو 

إلى ذلك، تقوم السلطات اللبنانية بتشديد إجراءات دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى 
أراضيها، حيث أكدت مصادر متعددة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن دخول 
الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان هو أمر في غاية الصعوبة ومزاجي حيث يسمح للبعض في حين 

آلخر بالرغم من أن معظم الحاالت تمتلك جميع األوراق المطلوبة من قبل حرس يرفض البعض ا
 الحدود اللبنانية.



 

خيام  ،يونيو الجاري  - حزيران 16وباالنتقال إلى اليونان أغرقت األمطار التي هطلت يوم 
لنا الجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في كمب فيال بجزيرة خيوس اليونانية بالمياه، وأفاد مراس

من داخل المخيم إن المياه داهمت خيام المقيمين في كمب فيال، ما أجبرهم على مغادرة خيامهم 
موضحًا أن المياه أغرقت الخيام وما بداخلها ما يشكل من خطر على  واالنتقال للنوم في العراء

 .صحة األطفال والنساء وكبار السن نتيجة البرد القارس

ن الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من في غضون ذلك يعاني المئات م
ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول 
األوربية في وجوههم، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية 

الكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات الالزمة الستقبال الالجئين، يضاف إلى ذلك ا
 اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك.

 


