
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيام من االعتقال: تركيا تفرج عن العائلة الفلسطينية السورية وتنقلها إلى مخيم لالجئين بمدينة انطاكيا 8بعد  •

 العائدون من أهالي مخيّم درعا إلى منازلهم يشتكون غياب مقومات الحياة فيه •

 استمرار المعاناة االقتصادية لمئات العوائل الفلسطينية النازحة إلى قدسيا •

 خروج طالب مخيم اليرموك من يلدا إلى دمشق لتقديم سبر المعلومات •

 2124 العدد:

 "2018( الجئاً قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية حتى حزيران 1953)"

29-08-2018 



 

 آخر التطورات

للضحايا  16في تقريرها اإلحصائي ال  أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
ولغاية  2011مارس / -والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار

( ضحية 1953آب/ أغسطس سقوط ) 2الذي أصدرته يوم الخميس  2018يونيو  –حزيران 
في زيادة  2018يونيو  –فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حتى نهاية حزيران 

 ضحية. 85بواقع  2017عن ذات التاريخ من العام 

 
وتشير اإلحصائيات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصّدر قائمة الضحايا، بسبب الحصار 

 –ومعارك استعادة السيطرة عليه "وتحريره" من داعش والنصرة، اللتين تسيطران عليه منذ نيسان 
 تدميرًا وسقوطًا للمزيد من الضحايا.، حيث شهد قصفًا و 2015أبريل 

" 139" في المزيريب، وفي مخيم خان الشيح"34" ضحايا، و "217فيما قضى في مخيم درعا "
" شخصًا في مخيم السيدة زينب، وقضى 86" في مخيم الحسينية، في حين توفي"94الجئًا، و"

ما في مخيم السبينة فقد " آخرين من أبناء مخيم حندرات، أ46" من أبناء مخيم النيرب، و"51"
 20" من مخيم العائدين بحمص، و"22" من أبناء مخيم جرمانا، "31، و"" ضحية50سقط "

" 7" ضحية من مخيم خان دنون، و"11الجئًا من أبناء مخيم العائدين حماة، فيما قضى "
كن " من منطقة الذيابية بريف دمشق، والجئ في منطقة ر 6أشخاص من أبناء مخيم الرمل، و"

 الدين بدمشق.



 

في سياق مختلف أفرجت السلطات التركية صباح اليوم الثالثاء عن العائلة الفلسطينية السورية 
آب من الشهر الجاري أثناء محاولة أفرادها عبور  19التي اعتقلها حرس الحدود التركي يوم 

 الحدود السورية التركية بطريق غير نظامية.

العائلة الفلسطينية التي كانت محتجزة في سجن تربياز بمدينة  ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن
أيام من اعتقالها، منوهًا إلى أنه تم ارسال العائلة إلى مخيم تابع  8انطاكيا التركية أفرج عنها بعد 

 لالجئين الفلسطينيين بمدينة انطاكيا وفيه عدد من العراقيين. 

 
أشهر، هم "جميل  8مرأتين وطفلة رضيعة بعمر وقال مراسلنا إن العائلة المكونة من رجلين وا

خليل امارة"، "غفران راتب حميد"، "أحمد خالد محمد"، "أمل راتب حميد"، والطفلة "نايا أحمد 
أشهر( من أبناء مخيم اليرموك المهجرين قسرًا إلى الشمال السوري كانوا يسعون  8محمد" )

خيم فوق مدينة إدلب، وبحثًا عن األمن لدخول األراضي التركية هربًا من شبح الحرب الذي ي
 واألمان.

باالنتقال إلى جنوب سورية اشتكى العائدون من أبناء مخيم درعا إلى منزلهم وممتلكاتهم من 
غياب تام لمقومات الحياة في المخيم، وذلك بسبب استمرار قطع المياه والكهرباء عن حاراته 

لي على ترميم منازلهم التي تضررت جراء وأزقته، وعدم وجود جهات رسمية لمساعدة األها
القصف المتكرر على المخيم واالشتباكات العنيفة التي كانت تجري على مشارفه بين 

 المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية، وقوات النظام السوري. 



 

ينية من جانبهم طالب عدد من الناشطين ووجهاء مخيم درعا الجهات المعنية والفصائل الفلسط
ووكالة الغوث )األونروا( بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإعادة إعمار مخيمهم 

 وتأهيل البنى التحتية.

( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى البلدة ظروفًا معيشية قاسية، 6وفي دمشق تعيش حوالي )
وانتشار البطالة من جهة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجارات المنازل وغالء األسعار 

 واستغالل بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.

وقال أحد الالجئين الفلسطينيين لمراسل مجموعة العمل أنه وبعد فتح طريق قدسيا وفك الحصار 
عنها، ارتفعت إيجارات المنازل وزاد استغالل بعض أصحاب المنازل، حيث كانت تتراوح أجرة 

ألفًا ليرة سورية للبيت دون فرش،  50ألف ليرة، ثم إلى  25نًا إلى البيوت بين األسعار شبه مجا
 ألفًا للبيت المفروش )كمعدل وسط(. 75و

وأضاف مراسلنا نقاًل عن أحد النازحين في البلدة، أن ارتفاع إيجار المنازل جعل الحال عند 
لفلسطينيين وانتشار الغالبية سيئًا، يضاف إلى تلك المعاناة ندرة المساعدات المقدمة للنازحين ا

 البطالة بين صفوفهم.

في غضون ذلك خرج طالب مدرسة الجرمق البديلة صف األول الثانوي )العاشر( والثاني الثانوي 
)الحادي عشر( تحت إشراف الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب من بلدة يلدا جنوب 

 دمشق للتقدم المتحانات سبر المعلومات.

 



 

التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض  يذكر أن الحركة
أبناء المخيم، في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة 

 االمنية السورية.

 


