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 "صعوبات معيشية بالغة تواجه فلسطينيي سورية في غزة"
 

 
 

 أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي إثر اشتباكات مع المعارضة السورية. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف أطراف مخيم خان الشيح. 

  (17) الجئاً من سورية يقضون غرقاً قبالة السواحل التركية. 

 هيئة فلسطين الخيرية تختتم مشروع األضاحي في مخيم خان الشيح. 

 لجنة فلسطينيي سورية في لبنان توزع األضاحي في مخيم البداوي. 
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 ضحايا
أثناء قتاله من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، وذلك " حسن نذير حسن"قضى المالزم أول 

 .إلى جانب الجيش النظامي، ضد المعارضة السورية المسلحة
الجدير بالذكر أن المكلفين من الشباب الفلسطيني يجبرون على االلتحاق بجيش التحرير 
الفلسطيني، وذلك ألداء الخدمة اإللزامية، مما دفع المئات منهم للهجرة هربًا من المشاركة في 

 .القتال الدائر في سورية
 

 آخر التطورات 
صعوبات معيشية غاية في القسوة تواجه المئات من فلسطينيي سورية، الذين عادوا إلى قطاع 
غزة هربًا من الحرب واالعتقال في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، باإلضافة 

ها قطاع إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيش
األخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ عدة " اإلسرائيلية"غزة، والتي تسببت بها الحرب 

 .سنوات
هذا "وفي هذا الخصوص وصف أحد فلسطينيي سورية لمجموعة العمل أوضاعهم هناك قائاًل 

 العيد يمر علينا، وليس معنا أي نقود أو مصروف ألوالدنا، لم نحصل حتى اآلن سوى على
 ".الوعود التي لم تنفذ، والتي تمثلت بصرف رواتب لنا، بين الحين واآلخر

، 9 -51أنه وبعد االعتصام الذي ُنفذ في "وأضاف الالجئ الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
 ".وِعدنا بأن تصرف لنا رواتبنا، إال أن ذلك لم يتم حتى اآلن

 
 اعتصام لفلسطيني سورية في قطاع غزة
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العائالت الفلسطينية السورية في غزة كانت قد نفذت اعتصامًا، في منصف الشهر يذكر أن 
احتجاجًا على ماوصفته بسياسة اإلهمال  ،الجاري، وذلك أمام مجلس الوزراء الفلسطيني

 .والمماطلة التي تمارسها حكومة الوفاق الوطني تجاههم
والمؤسسات الدولية بأن تأخذ دورها حيث طالبوا الحكومة ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 

في حماية الالجئين من الدول العربية وتلبية حاجاتهم اإلنسانية األساسية والعمل على صرف 
يجدر التنويه إلى أن عدد و  ،6/4/5151مستحقاتهم المالية المقررة من مجلس الوزراء بتاريخ 
 .عائلة (541)العائالت الفلسطينة السورية الالجئة إلى غزة يبلغ نحو 

المزارع المحيطة به، و  وفي موضوع مختلف تعرضت أطراف مخيم خان الشيح بريف دمشق
لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة، حيث قصفت المزارع المحيطة به من جهة شارع السعيد، 

 .بأربعة براميل متفجرة على األقل، مما أثار حالة من الهلع بين أهالي المخيم

 
بلدات المجاورة للمخيم، وخصوصًا القريبة من محافظة القنيطرة، تشهد الجدير بالذكر أن ال

اشتباكات عنيفة ومتصاعدة خالل األيام الماضية، وذلك بين الجيش النظامي ومجموعات 
 .المعارضة السورية المسلحة

الجئًا من سورية لقوا حتفهم  (51)وباالنتقال إلى تركيا، حيث أفادت مصادر إعالمية تركية، أن 
على بحر إيجه جنوب غربي " موجال"ليوم األحد، وذلك بعد غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة ا

 .تركيا
فيما أشارت المصادر إلى أن القارب انقلب بعد فترة وجيزة من انطالقه، مضيفة أن خفر 

وأوضحت الوكالة أن الالجئين كانوا في طريقهم إلى .آخرين 51السواحل تمكنوا من إنقاذ 
 .في محاولة للتسلل إليها بطريقة غير شرعية اليونان،
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التركية، فإن الغرقى من سورية، وضمنهم إمرأة وخمسة أطفال، وأضافت  "دوغان"ووفقًا لوكالة 
ان حرس الحدود األتراك انتشلوا الجثث من المركب الخشبي الذي غادر بودروم التركية باتجاه 

الخروج من قمرة المركب حيث احتجزتهم  ولم يتمكن المهاجرون من.جزيرة ليروس اليونانية
 .المياه

 
 لجان عمل أهلي

اختتمت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مشروع 
توزيع األضاحي على المئات من عوائل المخيم والعوائل النازحة إليه من المخيمات والبلدات 

 .المجاورة
حصة من اللحوم على العائالت هناك، يأتي ذلك في وقت  (5111)توزيع  ووفقًا للهيئة فقد تم

يعاني منه معظم أهالي المخيم من انتشار البطالة في صفوفهم، خصوصًا بعد قيام حواجز 
 .الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق
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في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس الخيرية، وفي سياق متصل قامت لجنة فلسطينيي سوريا 
آالف حصة من لحوم األضاحي خالل أيام عيد األضحى المبارك على  (1)بتوزيع ما يقارب 

العائالت الفلسطينية السورية والسورية المهجرة إلى لبنان والمقيمة داخل مخيم البداوي شمالي 
 .من سورية تقيم في المخيم عائلة فلسطينية مهجرة (061)يشار أن ما يقارب .لبنان

 
 7102/ سبتمبر  -أيلول / 72فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 410111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و15,500  •
يوليو لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)

5151. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 66)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 611)يومًا، والماء لـ  (001)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 051)
 .ضحية( 505)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 001)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 154)لي حوا: مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )طريق 


