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أبناء مخيم خان الشيح يطالبون بفتح الطريق من أجل عودة "
 "األهالي إلى منازلهم

 

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في حلب •

 عشرات العوائل من فلسطينيي سورية في غزة تعاني من الفقر الشديد •

 توزع مساعداته في ريف دمشق ودرعاهيئة فلسطين الخيرية  •
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 ضحايا 

قضى الالجئ "أحمد عبد هللا عثمان" أحد عناصر 
لواء القدس المحسوب على النظام السوري، ومن 
أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في 
حلب، وذلك إثر مشاركته في القتال إلى جانب 

الراشدين غرب قوات النظام السوري في منطقة 
 حلب.

" ليست الجدير ذكره أن مجموعة "لواء القدس
فلسطينية ويقدر عددها بحسب تقارير غير رسمية 

 ( مقاتل فلسطيني.500( عنصر منهم حوالي )3500قرابة )

 

 آخر التطورات

التقت لجنة أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، أمس األول، مع أمانة 
ف المقاومة الفلسطينية، حيث شرحت اللجنة معاناة األهالي في المخيم، والتي أبرزها سر تحال

عدم السماح بعودة المهجرين باإلضافة إلى التدقيق الشديد على الحواجز أثناء الدخول والخروج 
 .من المخيم
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كلها حيث طالبت اللجنة بفتح الطريق من وإلى المخيم بشكل دائم، والعمل على عودة الحياة بش
 جود مسلح ألي طرف.و  مؤكدة خلو المخيم من أي ،الطبيعي كما كانت عليه من قبل

وفي ختام اللقاء تم االتفاق أن تتولى أمانة سر التحالف ترتيب لقاءات مع المعنيين بشؤون 
 المخيم من أجل العمل لمعالجة القضايا آلتي تواجه األهالي في المخيم.

 %59جتماعية في غزة، في إحصائية أصدرتها قبل أيام، أن إلى ذلك، كشفت وزارة الشؤون اال
 من األسر الفلسطينية من سورية وليببا واليمن في غزة تعاني من الفقر المدقع.

من األسر، الصمود في حياتها لشهرين بسبب ضيق ذات  %52وأضافت أنه بالكاد تستطيع 
( أسرة 119لبكاء، فيما يشعر أفراد )( أسرة تعاني من نوبات ا122اليد، ووفقًا لإلحصائية فإن )

 باإلحباط الشديد.

وقالت مدير عام التنمية والتخطيط بالوزارة، اعتماد الطرشاوي، خالل مؤتمر صحفي عقد صباح 
 %75% ال يعملون، وأن  50في مقر وزارة اإلعالم بغزة، أن ما يقرب من  3-6يوم االثنين 

 منهم ال يملكوا مسكنًا.

من هذه األسر مازالت تعتمد على المساعدات بشكل كامل، وحوالي  %66ن وأشارت الطرشاوي أ
 من األسر تعيلها امرأة. 4.5%
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فيما ناشدت الطرشاوي حكومة التوافق والجهات الرسمية الحكومية أن تقف عند مسؤولياتها في 
يام توفير المسكن المالئم وفرص العمل الدائم لفرد من كل أسرة على األقل، باإلضافة إلى ق

 وكالة الغوث بزيادة المساعدات النقدية والغذائية لهذه األسر لتشمل كل من ال يملك فرصة عمل.

ودعت إلى إصدار بطاقات الهوية وتسهيل جمع شمل العائالت التي ال تحمل هوية وإصدار 
بطاقة التأمين الصحي، كذلك توفير اإلعفاءات الجامعية ألبنائهم، على أن تشترك الجهات 

 مية واألهلية واألكاديمية والقطاع الخاص بذلك.الحكو 

وكانت مصادر في لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة أكدت لمجموعة العمل 
( عائلة تم تسجيلها عام 360انخفاض أعداد األسر الفلسطينية السورية في قطاع غزة من )

ام العشرات من العوائل ( عائلة، حيث كانت نسبة االنخفاض بسبب قي176( إلى )2013)
الفلسطينية السورية بالسفر إلى ليبيا ومصر ومنهما نحو أوروبا، وذلك بسبب سوء األوضاع 

 المعيشية وعدم توافر فرص الحياة األساسية.

 

 لجان عمل أهلي

" وزعت هيئة فلسطين الخيرية اللباس الشتوي على أطفال روضة 2ضمن حملتها "كسوة شتاء 
ة يلدا جنوبي دمشق، ووزعت أيضًا الهدايا عليهم، فيما سادت أجواء فرح الدمشقية في منطق

 وبهجة بين األطفال وعلت االبتسامة وجوههم.

الجدير ذكره أن العائالت الفلسطينية جنوب دمشق تعيش إلى جانب أبناء المنطقة الجنوبية 
ام مواردهم المالية للعاصمة دمشق، معاناة كبيرة لتأمين الطعام في ظل انتشار البطالة وانعد

 وعيش غالبيتهم على المساعدات المقدمة من المؤسسات اإلغاثية واألونروا.

( ربطة خبز على العائالت 300كما قامت الهيئة في بلدة المزيريب جنوب سورية، بتوزيع نحو )
 النازحة من تجمع جلين والبلدات المجاورة له.
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( عائلة من العوائل النازحة، إضافة إلى 50ه لنحو )كما قام الفريق اإلغاثي للهيئة بإيصال الميا
 ( بطانية على تلك العائالت.70توزيعه لـ )

عن تجمع جلين هربًا من  يذكر أن العشرات من العوائل الفلسطينية والسورية كانت قد نزحت
 داعش" الذي ارتكب العديد من المجازر بحق األهالي هناك.تنظيم "

 

 2017مارس/  –آذار  9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3456) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1173) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –وعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجم •
 ( على التوالي.1357يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 190) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

يرموك منذ ( يومًا وعن مخيم ال1062انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.870)

( أيام، والمخيم 1406أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.140يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 ( أيام.1211)

، في 2016الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف  ( ألف79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


