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هيئة فلسطين الخيرية" تقدم مساعداتها للعائالت المهجرة من مخيم خان "
 "الشيح إلى إدلب

 

 
 

  منذ أكثر من ألف ومئة يوم حواجز النظام السوري تمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى

 .منازلهم

 السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين في حمص األمن. 

  األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي بالمساعدات النقدية والشتوية لفلسطينيي

 .سورية في لبنان

  توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على فلسطينيي سورية في عين الحلوة في لبنان ويلدا

 .جنوب دمشق وكلس التركية
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 تآخر التطورا

قامت "هيئة فلسطين الخيرية" بتوزيع 
المساعدات العاجلة على حوالي 

( عائلة فلسطينية ُمهجرة من 250)
مخيم خان الشيح إلى مدينة إدلب، 
حيث تم مساعدة األهالي في تأمين 
إيجارات المنازل المستأجرة في ريف 
إدلب، باإلضافة إلى توزيع الحصص 

 .كالغذائية على العائالت المتواجدة هنا

كما عمل كادر "هيئة فلسطين الخيرية" 
 .المتواجد في المنطقة على ربط العوائل بعدد من المؤسسات اإلغاثية العاملة في المدينة

وفي موضوع مختلف، يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع 
على التوالي، وذلك بعد أن أجبروا ( 1127أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم )

على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 
 .المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل

وتحديدًا  من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل %80وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو ما يشكل 

 .المدخل الغربي للمخيم

يذكر أن األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة 
كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب بل تجاوزت ذلك لتشمل  ،لم تتوقف على ترك منازلهم

 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

وعلى صعيد آخر، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "حمزة اللحام" من أبناء مخيم 
 .العائدين بحمص، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من أسبوعين
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سورية تواصل اعتقال آالف الالجئين الفلسطينيين وثقت مجموعة يشار إلى أن األجهزة األمنية ال
( من أبناء مخيم العائدين ال يزال االمن يتكتم على 186( الجئ فلسطيني بينهم )1135العمل )

 .مصيرهم وأماكن اعتقالهم

 
أما في لبنان فقد قامت وكالة "األونروا" أمس الثالثاء بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة 

، 2016الشتوية لعام و  بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان بالمساعدة النقدية
بدل طعام و  ($ بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية،100حيث تم صرف مبلغ )

( $ لكل شخص، كما قامت بتعبئة بطاقة الصراف اآللي بمبلغ 27( ألف ل.ل حوالي )40)
$ لألسر التي تعيش في مناطق يزيد ارتفاعها  588ة عن أربعة أشهر والمقدر بـ المساعدة الشتوي

$ لألسر التي تعيش في مناطق ال يتجاوز ارتفاعها عن 400م،  500عن سطح البحر على 
 .م 500سطح البحر 

 

  لجان عمل أهلي

وكميات  (كبدل تدفئة)ووزعت هيئة فلسطين الخيرية ضمن مشروعها "شتائكم دافئ" مبالغ مالية 
بيت  –ببيال  –من مادة الحطب على العائالت الفلسطينية األشد حاجة النازحة إلى بلدات )يلدا 

 .سحم( جنوب العاصمة السورية دمشق، كما قام فريقها التطوعي بتركيب مدافئ لبعض العائالت
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اسعة هذا وقد استهدفت الحملة بحسب ما صرح به أحد متطوعي هيئة فلسطين الخيرية، شريحة و 
من العائالت الفلسطينية النازحة إلى تلك البلدات كاأليتام، كبار السن، المرضى، الجرحى، 

 .األرامل، والعائالت الكبيرة والفقيرة والمحتاجة

كما وزعت جمعية الفرقان للعمل الخيري حصص لحمة على العائالت الفلسطينية السورية 
صيدا جنوب لبنان، حيث يأتي هذا التوزيع ضمن والسورية القاطنة في مخيم عين الحلوة بمدينة 

مشروع سنوي تقوم به العديد من المؤسسات الخيرية توزع خالله لحوم األضاحي المجمدة على 
األسر الفقيرة في مخيم عين الحلوة، وذلك استشعارًا منها بالمسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين من 

لمد يد العون والمساعدة لهم والتخفيف من األعباء المقيمين والمهجرين في مخيم عين الحلوة، و 
 .االقتصادية التي يمر بها أهالي مخيم عين الحلوة عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص

أما في تركيا، فقد وزعت "جمعية خير أمة" حصصًا غذائية مقدمة من "منظمة االغاثة 
مدينة كلس التركية، وبحسب أحد  على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في  IHH"العالمية

( حصة غذائية شملت العائالت الفلسطينية القاطنة في تلك 100أعضاء الجمعية فأنه تم توزيع )
قامت قبل يومين بتوزيع ألبسة شتوية وحليب أطفال  المنطقة، كما نوه إلى أن "جمعية خير أمة"

 .ية اليد التركيةعلى العائالت الفلسطينية السورية بمدينة كلس مقدمة من جمع
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 إحصائيات وأرقام حتى 13/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 2016الجئ فلسطيني سوري في األردن وفق احصائيات األونروا لغاية أيلول  (17000)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (31,000)  •
وكالة "األونروا" لغاية الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات  (6000)  •

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
عامة القيادة ال -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يومًا، 1333( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1274على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )794والماء لـ )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1127)
( يوم بعد سيطرة مجموعات 1319حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) مخيم •

 .المعارضة عليه
 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )977مخيم درعا: حوالي ) •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .االقتصادية فيها استمرار األزمات


