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 عودة بمنع تستمر النظام حواجز المصالحة اتفاق إبرام رغم"

 "دمشق بريف الشيح خان مخيم إلى األهالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحصار وانخفاض درجات الحرارة يجبران أهالي مخيم اليرموك • 

 منازلهم.على حرق أثاث 

ارتفاع إيجارات المنازل تفاقم معاناة المهجرين الفلسطينيين • 

 السوريين داخل سورية وفي تركيا ولبنان.
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 آخر التطورات 

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حواجز الجيش 

النظامي تمنع حتى اآلن عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، وذلك بالرغم من 

النظام والمعارضة المسلحة التفاق يقضي بخروج المعارضة إبرام 

المسلحة من منطقة خان الشيح والبلدات المجاورة لها، باإلضافة إلى 

( الجئ من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق 2000خروج أكثر من )

 بينهم ناشطون إغاثيون وإعالميون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألعداد قليلة جداً من المقربين وأشار مراسلنا أن حواجز النظام سمحت 

منها بالدخول إلى المخيم أو مقابل مبالغ مادية مرتفعة وصلت في بعض 

 ( ألف ليرة سورية.50األحيان إلى حوالي )

 

وعلى صعيد آخر، قال مراسل مجموعة العمل جنوب العاصمة دمشق أن 

المحاصرين في مخيم اليرموك يحرقون أثاث منازلهم ومالبسهم للتدفئة 

ولتحضير الطعام، وذلك بسبب عدم توافر المحروقات وغالء أسعار 

الحطب الطبيعي، باإلضافة إلى انقطاع الكهرباء عن المخيم، حيث تبلغ 

 ( ألف ليرة سورية.25-20الكلفة الشهرية لثمن الحطب ما بين )

 

ونوه ناشطون جنوب العاصمة دمشق، إلى أن ارتفاع األسعار وانتشار 

البطالة بسبب استمرار الحرب في سورية والحصار المفروض يجبر 

العائالت الفلسطينية على جمع الحطب ودخول منازل المهجرين عن 
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المخيم واصفين حاجة األهالي لمواد التدفئة والكهرباء بأنها ال تقل أبداً 

 للمعونة الغذائية.عن حاجتهم 

 

وفي موضوع مختلف ومع استمرار حاالت النزوح منذ حوالي ستة 

سنوات، تعترض الالجئين الفلسطينيين السوريين العديد العقبات، 

خصوصاً فيما يتعلق بالوضع االقتصادي والمعيشي، حيث تشير 

االحصائيات إلى أكثر من ثلثي الالجئين الفلسطينيين قد هجروا من 

بسبب القصف واالشتباكات المتواصلة، أو بسبب الحصار المشدد منازلهم 

على مخيماتهم كما هو الحال في مخيم اليرموك بدمشق، أو بسبب تفريغها 

 من سكانها وحصارها كما هو الحال مع مخيم السبينة بريف دمشق.

األمر الذي أجبر اآلالف من الالجئين على النزوح عن مخيماتهم إما إلى 

 ق مجاورة أو إلى الهجرة إلى خارج سورية.بلدات ومناط

 

شارك معظم مع هجروا من مخيماتهم باستثناء من وصولوا إلى توي

أوروبا، في المشكالت االقتصادية، والتي تتركز على ارتفاع إيجارات 

المنازل، حيث يصل إيجارات المنازل في بعض األماكن في دمشق وريفها 

حيان، فيما يصل إيجار بعضها ( في الشهر بعض األ$150إلى حوالي )

(، حيث تشكل تلك المبالغ $400اآلخر في لبنان وتركيا إلى حوالي )

أعباء غاية في الثقل على الالجئين الذين فقد معظمهم عمله الخاص أو 

وظيفته بسبب الحرب، باإلضافة إلى أن طول المدة أدت إلى صرف جميع 

 ابقة.الالجئين لما كانوا قد ادخروه في أيامهم الس

 

/ ديسمبر –األول كانون/ 24 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2016 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من 3414• )

 ( امرأة.455توثيقهم بينهم )

( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1135• )

 ( امرأة.80السوري بينهم )

القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1284اليرموك يدخل يومه )على مخيم 
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( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية 192• )

 الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يوماً وعن مخيم 988انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يوماً.803اليرموك منذ )

في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ أهالي مخيم حندرات • 

( يوماً، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1330)

 ( يوماً.67)

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى • 

 ( يوماً.1138منازلهم منذ )

حتى  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا79حوالي )• 

، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 2016منتصف 

( آالف، وفي 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8تركيا )
 


