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أزمات اقتصادية متفاقمة تعاني منها العائالت الفلسطينية النازحة إلى "
 "المناطق الشرقية من دمشق

  

 
 

  تدهور األوضاع األمنية في محيط مخيم النيرب يضاعف من معاناة الالجئين
 .الفلسطينيين

  على التوالي( 555)استمرار انقطاع المياه عن مخيم درعا لليوم. 

 الجئاً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب في سورية (2553)أكثر من : مجموعة العمل. 

 مسيرات تضامنية نصرة للقدس في مخيمي جرمانا وخان دنون بريف دمشق. 

  العيون القدس في"لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تشارك بحفل افتتاح معرض". 
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 آخر التطورات
تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار إلى 
مناطق الدخانية، والكباس ودويلعة شرقي العاصمة دمشق، من أزمات اقتصادية متفاقمة، بسبب 

االرتفاع الكبير في إجارات انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل 
المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل في تلك المنازل 
على األهالي، ومن جانبهم طالب األهالي وكالة األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 

لتي نزحوا عنها مثل الحسينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم ا
 .والسبينة ومخيم اليرموك

 
للنزوح  21/9/1122ُيذكر أن عدد كبير من العائالت الفلسطينية في تلك المنطقة اضطروا يوم 

عنها من جديد عقب اقتحام مقاتلين معارضين لمنطقة الدخانية وسيطرتهم على أحياء قريبة من 
 .جرمانا وعين ترما والكباس

صعيد آخر تسببت أصوات االنفجارات الضخمة الناجمة عن قصف المناطق المحيطة وعلى 
أرض والتي دوت في أرجاء مخيم النيرب بحلب، صباح األمس،  -بالمخيم بصواريخ أرض 

حلب  -بحالة من التوتر بين األهالي، فيما أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن طريق المخيم 
تباكات وعمليات القنص المتبادلة بين الجيش النظامي وقوات مازال مقطوعًا وذلك جراء االش

المعارضة السورية المسلحة، إلى ذلك قام عناصر الجيش النظامي بتحويل الطريق من داخل 
 .كلية مدفعية الراموسة ليجتازوا المنطقة التي يحصل فيها عمليات قنص

يشار أن األوضاع األمنية المتوترة في مدينة حلب ومخيم النيرب تنعكس سلبًا على أبناء المخيم 
وحركتهم، حيث سقط العديد منهم ضحايا وجرحى جراء استمرار الحرب، إضافة إلى األوضاع 
االقتصادية السيئة والتي أهلكت األهالي، مما حدا ببعض أبناء المخيم إلى المشاركة في الصراع 
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شباب المخيم نتيجة األوضاع األمنية و  لدائر، فيما سلكت المئات من العائالت الفلسطينيةا
 .والمعيشية قاصدة تركيا والدول األوروبية

 
على  (551)أما جنوب سورية فيدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يومه 

ار بشكل كامل، فيما يزيد انقطاع التيار التوالي ما دفع األهالي إلى االعتماد على مياه اآلب
الكهربائي من صعوبة استخراج تلك المياه مما دفع األهالي إلى االعتماد على محركات الديزل 
في رفع المياه من اآلبار، ويذكر أن القصف واالشتباكات المتكررة التي استهدفت المخيم أسفرت 

ع المئات من عوائله للنزوح عنه إلى مما دف ،من مباني المخيم (%01)عن دمار ما نسبته 
 .البلدات والمخيمات األخرى

إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى 
حيث أدى .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية (2151)اليوم أكثر من 

الجئًا بسبب االشتباكات  (302)الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى  (2151)القصف إلى قضاء 
المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت 

يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي .الجئاً  (212)التعذيب في سجون ومعتقالت النظام 
الحقوقية الوصول إلى احصائياتها عبر موقعها  سورية تتيح للباحثين والناشطين والمؤسسات

 actionpal.org.uk االلكتروني
وفي موضوع مختلف نظم أبناء مخيم جرمانا وخان دنون بريف دمشق مسيرة تضامنية نصرة 

ي ألهلهم في األراضي المحتلة والُقدس الشريف، حيث تجمع العشرات عقب صالة الجمعة، ف
 .المخيم رافعين الالفتات المتضامنة مع أهالي القدس

actionpal.org.uk
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القدس في "وفي ذات السياق شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بحفل افتتاح معرض 

اكتوبر في إطار –تشرين األول / 11الذي أقيم في بلدية صيدا جنوب لبنان الخميس " العيون 
 .المباركالنشاطات الداعمة للقدس والمسجد األقصى 

 
 3102/ أكتوبر  -تشرين األول / 32فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (250111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (3111)لبنان، 

 .1125لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (23)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
 (212)يومًا، والماء لـ  (922)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (422)لليوم 

 .ضحية (241)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (015)
يومًا بعد سيطرة مجموعات  (913)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%01)يام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أ (551)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 : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية ) باستثناء طريق


