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 2420: العدد

 الجئ فلسطيني يقضي غرقاً قبالة السواحل التركية •

 ( بلداً 20الحرب في سورية تفرق شمل األسر الفلسطينية على أكثر ) •

 الجئون في جزيرة "كوس" اليونانية يحتجون على بطء اإلجراءات وسوء الظروف المعيشية •

 مدرسة سويدية تكرم طالبة فلسطينية سورية لتفوقها الدراسي •

 "( فلسطينياً غرقوا على طرق الهجرة خالل أحداث الحرب في سورية53)"

20-06-2019 



 

 آخر التطورات

( 53لسطينيي سورية أنه استطاع توثيق )قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل ف
الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا خالل محاوالت وصولهم إلى الدول األوروبية هربًا من 

 سعير الحرب في سورية، مضيفًا أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن.

لى إيطاليا، والبعض قضوا حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إ
في بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، علمًا أن معاناة كبيرة تحملها المهاجرون 

 للوصول إلى كل من تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطالق للمهاجرين.

 
في السياق سجلت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني السوري "أحمد أبو حميدة" من أبناء 

حزيران الجاري غرقًا قبالة السواحل التركية خالل محاولتهم  18م النيرب، يوم الثالثاء مخي
 الوصول إلى الجزر اليونانية انطالقًا من السواحل التركية بطريقة غير نظامية.

وأكدت عائلة أبو حميدة أن االتصال فقد به بعد انطالق قارب يقل عشرات المهاجرين من مدينة 
 ا باتجاه جزيرة كوس اليونانية.بودروم غرب تركي

مهاجر، وأن  40فيما قال ناشطون معنيون بقضايا الهجرة، إن القارب كان يقل على متنه قرابة 
 شخصًا آخرين. 28منهم على األقل لقوا حتفهم غرقًا، وتم إنقاذ  12

من جانبها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن الحرب في سورية فرقت 
شمل معظم األسر الفلسطينية الالجئة في سورية، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت 

 معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.



 

حيث تشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا 
ودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا والس

 باإلضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا 120وتشير إحصاءات وكالة األونروا األخيرة إلى أن أكثر من )
 لحرب في سورية.قد هربوا خارج البالد بسبب ا

يجدر التنويه أن وصول الالجئين إلى تلك الدول لم يكن بالطرق النظامية حيث تغلق جميع دول 
العالم تقريبًا أبوابها في وجه الالجئين الفلسطينيين من سوريةـ مما أجبرهم على الوصول إلى تلك 

هريب البرية والبحرية البلدان عبر الهجرة غير الشرعية حيث أجبر الالجئون على سلوك طرق الت
 مخاطرين بحياتهم هربًا من الحرب التي استهدفت مخيماتهم في سورية.

مظاهرات واحتجاجات  19/6باالنتقال إلى اليونان شهدت جزيرة "كوس"، يوم أمس األربعاء 
ظروفهم المعيشية وتسريع إجراءات اإلقامة ومنحهم أذونات  نية بتحسيناليونالمطالبة الحكومة 

 قل في البالد بشكٍل حر.للتن

وبحسب مراسل مجموعة العمل في اليونان أن عددًا من العائالت الفلسطينية السورية شاركت في 
االحتجاج، نتيجة ما يعانونه من سوء كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة لالجئين سواء كانت 

نقطاع الكهرباء والماء عن الصحية أم الخدمية أو اإلغاثية، وعدم توفر أماكن مناسبة للسكن، وا
 المخيم.  

 



 

من جانبهم طالب المعتصمون بإخراجهم من الجزيرة وتسريع اجراءات لجوئهم وتحسين ظروفهم 
المعيشية القاسية، كما ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية من أجل إيجاد حل لقضيتهم وإنهاء 

 معاناتهم. 

لى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في بدوره أشار مراسل مجموعة العمل في اليونان إ
الجئين فلسطينيين سوريين يشتكون من ظروف معيشية غاية في  210جزيرة كوس يقدر بحوالي 

القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوربية في وجوههم، وحصرهم 
ساسية الالزمة الستقبال الالجئين، يضاف في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األ

إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها 
 االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات العالقين هناك.

نية من جهة أخرى كرمت مدرسة سورليدن بمدينة "اورنسكولدفيسك" السويدية، الطالبة الفلسطي
السورية "شهد أنس الدسوقي" لتفوقها الدراسي وتجاوزها للمواد الدراسية في فترة وجيزة مدتها ثالث 
سنوات، وحصلت على المرتبة األولى على مستوى صفوف مرحلة ما يوازي الثالث اإلعدادي، 

سنوات بالمعجزة، وهي من أبناء مخيم اليرموك  3ووصفت المدرسة نجاح الدسوقي في مدة 
 شق.بدم

الجدير بالذكر أن العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى الدول العربية وتركيا 
 ودول أوروبا حققوا الكثير من النجاحات في مجاالت مختلفة رياضية وعلمية وفنية.

 


