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 "" امرأة ف لسطينية قضين خالل الحرب الدائرة في سورية462"

 
 البطالة تف اقم معاناة الالجئين الف لسطينيين في سورية •
 أزمة المواصالت هاجساً بات يؤرق سكان مخيم خان دنون •
 أوضاع معيشية ق اسية يواجهها سكان مخيم جرمانا جراء ق لة المساعدات االغاثية •



 

 آخر التطورات

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن فريق الرصد والتوثيق لديها وّثق حتى اليوم 
ضحية من الالجئات الفلسطينيات في سورية، حيث قضين ألسباب متعددة منها القصف  462

 التعذيب حتى الموت.والحصار و 

ضحية  3587وبحسب المجموعة فإن الحصيلة االجمالية للضحايا الفلسطينيين في سورية قد بلغت 
الجئًا قضوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية في  199قضوا بسبب الحرب في سورية، بينهم 

قالت السورية، آخرين قضوا جراء التعذيب حتى الموت في المعت 473مخيم اليرموك، إضافة إلى 
 الجئًا والجئة نتيجة القصف الذي استهدف المخيمات الفلسطينية في سورية. 1148فيما قضى 

 
وفي سياق مختلف تشير احصائيات غير رسمية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي وسورية أن 

رب ( من الالجئين الفلسطينيين في سورية فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب الح%80ما يزيد عن )
 .في سورية، خصوصًا أولئك الذين ارتبطت أعمالهم بالمخيمات الفلسطينية المحاصرة أو المدمرة

حيث انعكست البطالة سلبًا على العائالت الفلسطينية في سورية، فقد اضطر العديد من األطفال 
ومهم إلى ترك مدارسهم والبحث عن أعمال ال تناسبهم وذلك لمحاولة مساعدة ذويهم بتأمين قوت ي

من جهة، والتخفيف من مصاريف العائلة من جهة أخرى، خصوصًا العائالت النازحة عن منازلها 
 ( للشهر الواحد.$150والتي تضطر لدفع إيجار منزل ما يزيد عن )

يضاف إلى ذلك ظهور العديد من المشكالت المرتبطة بالبطالة، منها استغالل الشباب الفلسطيني 
لفصائل الفلسطينية المقربة من النظام السوري حيث تقوم بتجنيدهم من قبل بعض المجموعات وا

 (.$75وإجبارهم على قتال فصائل المعارضة السورية المسلحة مقابل راتب شهري ال يتجاوز )



 

في غضون ذلك يشتكي سكان مخيم خان دنون بريف دمشق أزمة في المواصالت حتى باتت تلك 
عن حل لتلك األزمة التي بدأت مع اندالع أحداث الحرب  وأضحوا يبحثون  ،األزمة هاجسًا يؤرقهم

فاألزمة من وجهة نظرهم لم تعد في تأمين وسائط النقل من وإلى المخيم  ،2011في سورية عام 
كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث أضحى التنقل من مخيم  23الذي يقع على مسافة 

ال يستهان بها في حياة سكانه، بل في المنغصات خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي 
األخرى كاستغالل سائقي الحافالت الذين يقومون برفع أجرة النقل بحسب مزاجهم، كما أنهم يفرضون 
خط سير الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم، فأغلب الحافالت تصل فقط إلى بلدة الكسوة، وعندها 

لوصول إلى مكان عملهم ما يشكل عبئا ماديًا يكاد يضطر األهالي الى أخذ وسيلتين أو أكثر ل
 يصل إلى ربع الراتب أو أكثر ووقتًا طوياًل.

 
التي طالبوا فيها كافة  الشكاوى يرى سكان مخيم خان دنون الذين قدموا في وقت سابق الكثير من 

كس سلبًا الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية والحكومية، إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تنع
على أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، كما تمنع الطالب والموظفين من الوصول إلى مدارسهم 
وجامعاتهم وأماكن عملهم، أن هناك سيناريو محكم يهدف إلى إبقاء األزمة على حالها، منوهين 

قادرة  الصمت المطبق والمتعمد من قبل الجهات المعنية التي لم تعد فيإلى أن ذلك يبدو جليًا 
 .على انهاء مهزلة النقل في مخيم خان دنون 

في سياق ليس ببعيد يعيش أهالي مخيم جرمانا حالة من االستقرار النسبي، إال أن سكانه يعانون 
 .من عدم توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية



 

لطلب عليها، نظرًا إلى كذلك، يعاني المخيم من أزمات كان أبرزها ارتفاع إيجار المنازل وازدياد ا
استيعاب المخيم عشرات اآلالف من النازحين من مناطق مجاورة، ما فرض على السكان العيش 

 في ظروف خانقة.

كذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقّل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا، التي 
 حياتهم. يشكو األهالي أنها ال تغطي إال اليسير من تكاليف

 

 2017سبتمبر  -أيلول  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3587) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –ش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجي •
 ( على التوالي.1526يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ ( 1263انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1103)

( يومًا، والمخّيم 1599أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.350يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31د الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )يقدر عد

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


