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رغم تضاعف تكاليفها ومخاطرها، ارتفاع معدالت هجرة الفلسطينيين من "
 "مناطق النظام السوري نحو تركيا

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر القصف على الغوطة الشرقية بريف دمشق 

 ثالثة الجئين من مخيم العائدين بحمص األمن السوري يعتقل 

  الجئ فلسطيني سوري يصدر أول صحيفة عربية مطبوعة في ألمانيا تهتم بقضايا
 الالجئين
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 ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني الشاب "جمال عمر عمورة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك 

السورية، وهو من أبناء منطقة دمر بريف خالل القصف التي تعرضت له المنطقة بالطائرات 
 .دمشق، ومن أبناء طيرة حيفا في فلسطين

 
 التطورات آخر

يواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية عمومًا ومن مناطق نفوذ 
األوروبية، الدول و  النظام السوري خصوصًا، وذلك لسوء األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة تركيا

حيث أفاد مراسلو مجموعة العمل في سورية عن توجه العديد من الالجئين وبشكل يومي إلى 
تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبي على الرغم من تشديد السلطات السورية على سفر 

توصلهم الالجئين إلى تركيا، في حين يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائالت تنتظر طرقًا 
 .إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير شرعية

 
ويعود أهم أسباب ذلك إلى مالحقة األجهزة األمنية السورية ومجموعاتها الموالية للشباب 

والتشديد األمني على حركة  ،الفلسطيني إلجبارهم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني
أما معيشيًا فعلى الرغم من .األمنية للكثير منهم الشباب في المخيمات وخارجها، واعتقال األجهزة

بقاء عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية تحت سيطرة النظام إال أن ذلك لم يمنع أن تعيش األهالي 
حيث يعاني أبناؤها من غالء أسعار المواد وانتشار البطالة  ،في حالة معاناة مستمرة ومتصاعدة

مما أدى لضعف الموارد المالية والتي من شأنها أن تدفع الشباب للخروج  ،بين الشباب الفلسطيني
 .بحثًا عن رزقهم ومستقبلهم المهني والدراسي
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إضافة إلى موقع بعض المخيمات  ،كما استمرار أحداث الحرب واستهداف تجمعاتهم بالقذائف
ومحاوالتها  ،يةعمل لمجموعات المعارضة السور و  الحساس كالنيرب والذي جعل منه محط أنظار

المتواصلة لحصاره والسيطرة عليه جعل األهالي وشباب المخيم في حالة قلق متواصل على 
عالوة على مشاركة العديد من شباب المخيم في قتال مجموعات المعارضة المسلحة إلى  ،حياتهم

 .جانب الجيش السوري 
رة النظام إلى مناطق في حين تضاعفت تكلفة إيصال الالجئين الفلسطينيين من مناطق سيط

سيطرة المعارضة، حيث تصل تكلفة الوصول مثاًل من مخيم النيرب حتى آخر حاجز للجيش 
 $600ألف ل.س ) 200تقريبًا( للعائلة وللفرد  $1400ألف ل.س )نحو  500النظامي حوالي 

ا بإيصال تقريبًا(، حيث يتم االتفاق مع المجموعات الموالية للنظام في المخيم التي تقوم بدوره
المهاجرين بسيارتهم وتأمينهم إلى آخر حاجز للجيش النظامي لتبدأ رحلة أخرى ومشقة مضاعفة 

 .أثناء العبور إلى تركيا
( ألف من الالجئين الفلسطينيين السوريين هم خارج األراضي السورية 100يشار أن أكثر من )

 رار الحرب واستهداف مخيماتهم.بينما ينتظر اآلالف منهم فرصة للخروج من سورية، نتيجة استم
 

 اعتقال
اعتقل األمن السوري "أيمن المحمود" من أبناء مخيم اليرموك وسكان مخيم العائدين بحمص، 
وهو أحد المقربين من اللجان الشعبية في المخيم، كما تم اعتقال "وائل خليل محمد بسيوني" وذلك 

، وهو في العقد الرابع من العمر، ومن الشهر الجاري، وذلك عند حاجز السكن الجامعي 11يوم 
 .أبناء مدينة حيفا في فلسطين
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إلى ذلك اعتقل الشاب "محمد أحمد محمود شطارة" المجند في جيش التحرير الفلسطيني، وذلك 
قبل أربعة أيام، من قبل أحد حواجز مدينة حماة، بالرغم من حمله إلجازة رسمية من الجيش، 

 عمر، من أبناء قرية ترشيحا في فلسطين.وهو في العقد الثاني من ال
 

 ألمانيا
أصدر الالجئ الفلسطيني السوري الصحفي "رامي العاشق" أول صحيفة عربية مطبوعة في 

وهي صحيفة إخبارية وسياسية واجتماعية، وتهتم أيضًا بتقديم  ،ألمانيا تحت مسمى "أبواب"
المعلومات للوافد الجديد إلى ألمانيا، من خالل ترجمة بعض القوانين وبعض بنود الدستور، 

 .إضافة الى إطالعه على مواضيع الدراسة في ألمانيا بما فيها دورات اللغة
انًا وسوف يتم إصدارها بشكل شهري ( ألف نسخة في عددها األول وتوزع مج45وتم اصدار )

وأن التوزيع سوف يكون بالتعاون مع وزارة الهجرة وسيتم توزيعها في المخيمات الرئيسية، وأماكن 
 .وجود الالجئين الفلسطينيين والسوريين والعرب

 
يشار أن العاشق هو أحد أبناء مخيم اليرموك حيث ُهجر منه بعد القصف الذي تعرض له وفّر 

األردن بطريقة غير نظامية، ألن األردن تمنع دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها وتم إلى 
اعتقاله عندما دخل الحدود وتم وضعه في معتقل "سايبر ستي"، والذي يوجد فيه كل الفلسطينيين 
القادمين من سوريا، إلى أن تمكن من الفرار منه بعد أربعة أشهر، وعاش في األردن باسم 

دة سنتين، إلى أن منحته الحكومة األلمانية الحماية ألنه أحد المطلوبين للنظام السوري مستعار لم
 وبعدها لألمن األردني.
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 2015/ كانون األول ــ ديسمبر / 26وأرقام حتى / إحصائيات فلسطينيو سورية
لبنان،  ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا في45,000( الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و)15,500) •

( الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية 6000)
 .2015يوليو 

 ( ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة.36أكثر من ) •
مخيم مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على ال •

( 467( يومًا، والماء لـ )977( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )907لليوم )
 ( ضحية.184يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 ( يومًا على التوالي.768)

( يومًا بعد سيطرة مجموعات 969ح جميع األهالي عنه منذ حوالي )مخيم حندرات: نزو  •
 المعارضة عليه.

 ( من مبانيه.%70( أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )613مخيم درعا: حوالي ) •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

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

 خان الشيح(. -باستثناء طريق )زاكية 


