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خارج  ملحوظ بوتيرة هجرة أبناء مخيم النيرب في حلب إلى ارتفاع"
 "سورية

   

 
 

 أحد أبناء مخيم الحسينية يقضي خالل مشاركته في الصراع السوري 

 قطع الطريق الواصل بين مخيم النيرب ومدينة حلب 

  أيام (607)النظامي يستمر بمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم منذ الجيش 

 69  5002سبتمبر  –الجئاً فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية أيلول 

 حملة الوفاء األوروبية تستعد لجولة إغاثية في اليونان 
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 ضحايا
الحسينية لالجئين الفلسطينيين أبو معين من سكان مخيم " سليمان خالد الخطيب"قضى الشاب 
وذلك خالل مشاركته القتال إلى جانب الجيش السوري ضد مجموعات المعارضة  ،بريف دمشق

 .المسلحة
فيما يؤكد ناشطون أن المجموعات المسلحة الموالية للنظام السوري تجند العديد من شباب 

لمعيشية التي يمر بها أبناء المخيمات الفلسطينية مقابل المال، مستغلة الظروف المأساوية وا
المخيمات من العوز وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية، وترسلهم إلى جبهات القتال مع 

 .مجموعات المعارضة المسلحة، بذريعة حماية المخيمات الفلسطينية
ضحية من أبناء مخيم الحسينية، منذ بدء الصراع الدائر  111يشار أن مجموعة العمل وثقت 

 .ي سورياف
 
 التطورات آخر 

يشهد مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ارتفاعًا ملحوظًا في هجرة أبنائه إلى تركيا، 
للوصول إلى دول اللجوء األوروبي، فيما يوجد في تركيا الكثير من الشباب في محاولة 

وتعود أسباب .والعائالت ينتظرون طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير شرعية
تنامي ظاهرة الهجرة إلى المالحقات األمنية السورية من قبل األجهزة األمنية والمجموعات 

للشباب الفلسطيني في حلب إلجبارهم على االلتحاق  -واء القدس مجموعة ل-الموالية لها 
بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخارجه، واالعتقاالت 

 .المستمرة بحقهم

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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ولم يكن طريق الهجرة والخروج من سورية باألمر السهل، فقد شهدت األشهر الماضية تشديدًا 
عبور الفلسطينيين نحو تركيا، واحتجز األمن السوري والمجموعات الموالية له أكثر أمنيًا على 

من مركبة تقّل ركابًا من مخيم النيرب كانوا متوجهين إلى تركيا، وعقب احتجازهم سلمتهم 
 .، وُسلِّّموا لألمن العسكري السوري قبل أن يطلق سراحهم الحقاً (يتبع لألمن السوري)للمطار 

فادت األنباء عن انقطاع الطريق الواصل بين مخيم النيرب ومدينة حلب، وذلك وفي السياق أ
بعد تقدم مجموعات المعارضة المسلحة على طريق الشيخ سعيد والراموسة، فيما نشرت 
صفحات محسوبة على مجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري أن هجومًا عنيفًا شّنه مقاتلو 

 .ت وعين العصافير والمجبل أدت الى قطع طريق الراموسةالمعارضة على معمل اإلسمن
وقالت مجموعة لواء القدس أن عددًا من مقاتليها انطلقوا من مخيم النيرب إلى منطقة المجبل 
لمؤازرة الجيش النظامي، في حين ينتظر أهالي مخيم النيرب وطالب وطالبات الجامعة في 

ين الجيش السوري ومجموعات المعارضة حلب فتح الطريق الذي يشهد أعمال كرٍّ وفر ب
 .المسلحة

يذكر أن العديد من أبناء مخيم النيرب يشاركون الجيش السوري قتاله ضد مجموعات 
المعارضة، ويعتبر لواء القدس والذي يتخذ من مخيم النيرب مركزًا له أبرز المجموعات المقاتلة 

 .إلى جانب النظام بحجة حماية المخيم
دمشق يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له وفي ريف العاصمة 

على التوالي، وذلك بعد أن أجبروا  (607)بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 
على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 

 .ت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كاملالمعارضة المسلحة والتي انته
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من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا % 00وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل 

 .المدخل الغربي للمخيم
نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم أما األهالي فقد 

تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب 
 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

 
 احصائيات

ورية، ضمن تقريرها التوثيقي للضحايا الفلسطينيين نشرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س
الذين قضوا بسبب الحرب في سورية، احصائية للضحايا الذين قضوا خارج سورية، والبالغ 

 .ضحية (76)عددهم وفق التقرير 
الجئًا فلسطينيًا قضوا خارج سورية حتى  (76: )حيث كان توزع الضحايا وفقًا للتقرير كالتالي

 (10)الجئًا في لبنان، و (15)و الجئًا في مصر، (12)، منهم 5012تمبر سب –هاية أيلول 
 (1)و الجئين في مالطا، (7)الجئين في تركيا، و (0)و آخرين في اليونان، (0)و في ليبيا،

في إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا  (1)و آخرين في فلسطين،
 .وضحية في ألمانيا

 
  اليونان

أعلنت حملة الوفاء األوروبية خطتها اإلغاثية بالتعاون مع عدد من الجمعيات اإلغاثية للقيام 
وذلك بهدف  ،بجولة إنسانية، بدءًا من أماكن وصول الالجئين في الجزر اليونانية المختلفة

تخفيف معاناتهم وخصوصًا مع بدء فصل الشتاء ووعورة الطريق من اليونان إلى دول اللجوء 
 .وبياألور 
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وتتضمن استقبال الالجئين وتقديم ما يحتاجونه من مساعدات وخدمات، باالضافة الى زيارات 
ميدانية للمخيمات الموجودة في تلك الجزر لالطمئنان على أوضاع القاطنين فيها، ثم التوجه 

 .شمااًل إلى المناطق الحدودية وتقديم الخدمات والمساعدات أيضًا لمن يصلون الى هناك

 
ر اإلشارة أن حملة الوفاء قامت بتقديم المساعدات اإلغاثية على الالجئين الفلسطينيين تجد

تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المهاجرين العابرين و  والسوريين في عدد من الدول األوروبية،
برًا لدول المرور األوروبي، إضافة إلى الالجئين الفلسطينيين السوريين في مخيمات لبنان 

 .وسورية
 
 5102/ أكتوبر  -تشرين األول /  52 إحصائيات وأرقام حتى سورية فلسطينيو  
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (020000)األردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (7000)لبنان، 
 .5012لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (17)أكثر من  •
الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار : مخيم اليرموك •

 (007)يومًا، والماء لـ  (617)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (007)لليوم 
 .ضحية (105)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

لي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (606)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (600)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%60)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (225)حوالي : مخيم درعا •

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
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ع هادئ نسبيًا مع الوض: 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 


