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فصل الشتاء وتقليصات األونروا يزيدان من معاناة فلسطينيي سورية "
 "في لبنان

   

 
 

 أحد أبناء مخيم جرمانا يقضي خالل مشاركته في الصراع الدائر في سورية 

  بدمشققصف واشتباكات ليلية في مخيم اليرموك 

 توتر األوضاع األمنية بمحيط مخيم النيرب بحلب يُفاقم من معاناة قاطنيه  

 شجعي في مخيم الحسينيةألاستمرار أعمال ترميم وتأهيل جامع زاهر بن حرام ا  

 توقعات بوصول أكثر من مليون الجئ إلى ألمانيا وميركل تتعهد بخفض تدفقهم 
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 لبنان
المهجرون من سورية إلى لبنان من أوضاع حياتية واقتصادية يعاني الالجئون الفلسطينيون 

واجتماعية صعبة جدًا، وتزداد صعوبة هذه المعاناة في فصل الشتاء، الذي يعد من أكثر فصول 
السنة التي تبرز فيها مشاكل الالجئين خاصة المتعلقة بتحصيل الغذاء والمسكن والملبس 

التي $  011الشتوية ومساعدات بدل اإليواء  والتدفئة، يأتي ذلك في ظل قطع المساعدات
تقدمها األونروا عن فلسطينيي سورية، وبدورها قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بزيارة 
ميدانية لمنطقة حوش الحريمي بالبقاع الغربي، التي يقطنها سبع عائالت فلسطينية سورية، 

يد طبريا لالطالع على أوضاعه عامًا من موال 01م  -وخالل الجولة زار منزل المسن ش
المعيشية ومد يد العون والمساعدة له بعد أن علم وفد اللجنة بأن الغرفة التي يقطنها نشب فيها 

حريق أدى إلى حرق كافة محتوياتها، كما زار 
أعضاء اللجنة منزل الالجئة الفلسطينية سهير 
الناطور التي تسكن في منطقة جب الفرح في البقاع 

تحدثت عن معاناتها وما تكابده من  الغربي حيث
عناء ومشقة في الحصول على لقمة العيش في ظل 
فقدان زوجها الذي ال تعرف شيء عن مصيره بعد 
أن ُفقد في سورية نتيجة الصراع القائم فيها، ومن 

جهتها طالبت العائالت الفلسطينية السورية بتسليط الضوء على مأساتهم، بغية نقل معاناتهم 
يصالها ألصحاب القرار والجهات المعنية خاصة منها وكالة ومعاناة  فلسطينيي سورية، وا 

 .األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان والجمعيات والهيئات اإلغاثية
إلى ذلك ال تزال الحكومة اللبنانية تمنع دخول أي الجئ فلسطيني سوري إلى أراضيها إال في 

، يشار أن أعداد الالجئين الفلسطينيين الالجئين من سورية إلى لبنان ”استثنائية للغايةظروف 
 .ألف الجئ فلسطيني 54ُيقدر بحوالي 

 
 ضحايا

من أبناء مخيم جرمانا، وذلك أثناء مشاركته في " صالح الدين موسى المصري "قضى الالجئ 
ضحايا مخيم جرمانا منذ بدء أحداث وبذلك ترتفع حصيلة .القتال إلى جانب قوات النظام السوري 

ضحية، قضى معظمهم خالل مشاركته القتال إلى جانب النظام السوري ضد  41الحرب إلى 
 .مجموعات المعارضة المسلحة
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 آخر التطورات
االثنين اشتباكات ليلية متقطعة بين المجموعات الفلسطينية  -شهد مخيم اليرموك ليل األحد 
وجبهة النصرة من جهة أخرى، حيث " داعش"دولة اإلسالمية المسلحة من جهة، وتنظيم ال

تركزت المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، ترافق ذلك مع قصف المخيم بعدد من 
قذائف الهاون واألسلحة الرشاشة، لم تسفر عن وقوع إصابات، أما من الجانب المعيشي فيعاني 

م توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه من تبقى من سكانه أوضاعًا مأساوية نتيجة عد
 .والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم ألكثر من عام ونصف العام

وباالنتقال إلى شمال سورية اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مطار النيرب المجاور لمخيم 
اء القدس النيرب بحلب، بين قوات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ولو 

الفلسطيني الموالي له من جهة أخرى، فيما سادت حالة من التوتر بين أبناء المخيم خوفًا من 
تعرض مخيمهم للقصف، في غضون ذلك يعاني مخيم النيرب في حلب من هجرة العائالت 
الفلسطينية وشباب المخيم نتيجة األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة تركيا والدول األوروبية، 

لوحظ في اآلونة األخيرة مغادرة عدد كبير من شبان المخيم إلى تركيا لمحاولة الوصول  حيث
 .لدول اللجوء األوروبي

 
في حين يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائالت تنتظر طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي 

-ومجموعاتها الموالية بطرق شرعية وغير شرعية، وذلك بسبب مالحقة األجهزة األمنية السورية 
للشباب الفلسطيني إلجبارهم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني،  -مجموعة لواء القدس 

 .والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخارجه، واعتقال األجهزة األمنية للكثير منهم
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ة إلغاثة الشعب غاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيريإلوفي ريف دمشق تستمر هيئة ا
شجعي في مخيم الحسينية بريف ألالفلسطيني بأعمال ترميم وتأهيل جامع زاهر بن حرام ا

دمشق، علمًا أنه المسجد الثاني الذي ستفتتحه الهيئتان بعد افتتاح مسجد خليل الرحمن قبل 
 .أسبوعين

معاناة أهالي  غاثة العالمية تنفذ عدة مشاريع في مخيم الحسنية للتخفيف منإليذكر أن هيئة ا
 .المخيم

 
 ألمانيا

تدفق الالجئين ” ستخفض بشكل ملحوظ“إن حكومتها :"قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
 ".إلى ألمانيا التي تتوقع وصول أكثر من مليون الجئ هذا العام

هذا وكانت ميركل قد تعهدت يوم االثنين المنصرم في مؤتمر لحزبها االتحاد الديمقراطي 
لمسيحي المحافظ الذي ٌعقد في كارلسروهه بغرب ألمانيا بخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون ا

 .بالدها بشكل ملحوظ
وفي سياق مختلف يشكو الالجئون الفلسطينيون السوريون في ألمانيا والذين فروا من أتون 

المجتمع  الحرب المستعرة في سوريا من صعوبات كبيرة تعترضهم، تتجلى بصعوبة االندماج في
األلماني وتوزيع معظم الالجئين الفلسطينيين والسوريين على مخيمات بعيدة عن مراكز المدن، 
ووضع البعض منهم في خيم أو ضمن جماعات كبيرة في صاالت رياضية، وبشكل سيء حيث 
الحمامات مشتركة والنوم بشكل مشترك، مما خلق مشاكل كبيرة لالجئين، وا عطاء مواعيد 

 .يدة لمقابلتهم والبت في ملف لجوئهمولفترات بع
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يشار أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، التي 
إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا التفاقية  ،ُتصنفهم على أنهم من عديمي الجنسية وفقًا للقوانين األلمانية

جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية األلمانية 
 .0111للعام 

 
 5142/ كانون األول ــ ديسمبر / 41/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (545111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 045411) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)

0104. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 60)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

يومًا على ( 540)يومًا، والماء لـ ( 900)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 690)
 .ضحية( 065)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 040)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ى التوالييومًا عل

يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 946)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 01)دمار حوالي و  أيام النقطاع المياه عنه( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


