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ثمانية الجئين من أبناء مخيم خان الشيح يقضون خالل شهر أيار "
واإلفراج عن الطالب األربعة الذين اعتقلهم األمن السوري يوم ..المنصرم

 "أول أمس

 
 

  المجاورة لمخيم خان الشيحقصف بالبراميل المتفجرة يستهدف المزارع. 

 عودة طالب فلسطينيي سورية إلى لبنان بعد تقديم امتحانات الشهادة اإلعدادية. 

 توزيع مساعدات عينية على فلسطينيي سورية في مخيم نهر البارد: لبنان. 

  عائلة فلسطينية سورية في مدينة أورفا التركية 82توزيع معونات مالية على. 
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 ضحايا
فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قضاء ثمانية الجئين وثق 

 "أحمد مجبل"الالجئان : فلسطينيين، من أبناء مخيم خان الشيح خالل شهر أيار المنصرم وهم
، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، فيما قضى كل (عاما   22" )محمد صالح الهاشم"و

والسائق " خالدية فايز ظاهر"وأمهما " محمد سعيد فايز صالح"وشقيقها " فلسطين"من الشابة 
جراء استهداف السيارة التي كانت تقلهم من قبل عناصر الجيش " خالد الرملي"المرافق لهم 

برصاص أحد " مهند خالد محمد"و" طارق إسماعيل محمد"كما قضى الالجئان  ،السوري النظامي
 .ق عليهما النار بالقرب من منزلهما في جرماناعناصر األمن السوري الذي أطل

 
 آخر التطورات

أفرج األمن السوري، في ساعات متأخرة من يوم أول أمس، عن أربعة طالب من أبناء مخيم 
اليرموك كان قد اعتقلهم عند حاجز بيت سحم، أثناء خروجهم من المخيم لتقديم امتحاناتهم 

 .الرسمية
الطالب المفرج عنهم إلى مركز اإلقامة المؤقتة لطالب مخيم فيما أكد ناشطون أنه تم نقل 

 .اليرموك في مدرسة فلسطين
من المخيم عن طريق بيت  03/5طالبا  وطالبة من أبناء مخيم اليرموك خرجوا يوم  76يشار أن 

، حيث توجه الطالب إلى 2305ــ  2302سحم لتأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 
بدمشق لإلقامة ( األليانس)بحي األمين (للذكور)وا عدادية فلسطين ( لإلناث)د العاصمركز سعي

 .فيهما خالل فترة االمتحانات

 
 الدمار في مخيم اليرموك
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ومن جهة أخرى عادت االتصاالت وشبكة االنترنت للعمل في مخيم اليرموك، بعد انقطاع دام 
 .ساعة متواصلة" 22"لحوالي 

دمشق استهدف الطيران الحربي المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين وباالنتقال إلى ريف 
ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف  ،الفلسطينيين بريف دمشق، بأربعة براميل متفجرة على األقل

استهدف المناطق ذاتها، ما آثار حالة من الهلع بين سكان المخيم خوفا  من امتداد القصف إلى 
 .لعديد من المرات السابقةمنازلهم كما حدث في ا

كما تستمر معاناة األهالي خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، حيث ال يوجد في المخيم إال 
 .يقتصر عمله على تقديم الخدمات الطبية البسيطة" األونروا"مستوصف واحد تابع لوكالة 

 
 القصف الذي استهدف مزارع مخيم خان الشيح

 
الفلسطينية النازحة إلى منطقة قدسيا بريف دمشق، وذلك نتيجة  إلى ذلك تتفاقم معاناة األسر

غالء األسعار وانتشار البطالة بينهم، وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت 
التي اضطرت ألن تستأجر بيوت بأسعار مرتفعة ما سبب لها أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتها 

 .المخيمات الفلسطينية وفقدانها لبيوتها وممتلكاتها في
في غضون ذلك تشهد بلدة قدسيا حالة غير مستقرة جراء تدهور الوضع األمني فيها بين الحين 

آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك  7333لى أن ما يقارب الـ إشار يواآلخر و 
 .سنوات 0والمخيمات األخرى تسكن فيها بسبب األزمة التي شهدتها مناطقهم قبل 
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 لبنان
تسعة وستون طالبا  وطالبة من أبناء فلسطينيي سورية عادوا فجر يوم أمس إلى  يوم أول أمس

األراضي اللبنانية، بعد تأديتهم امتحانات الشهادة اإلعدادية في سورية، حيث كان في استقبالهم 
 .مشيعل على الحدود اللبنانية السورية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ببيروت ماهر

يجدر التنويه إلى أن المشكلة األساسية التي يعاني منها الطالب الفلسطينيون من سورية الذين 
وصلوا إلى لبنان تكمن في عدم قدرتهم على إكمال دراستهم الثانوية أو الجامعية أو حتى 
المتوسطة إال إذا كانت لديهم إقامة مما يضطر الطالب الالجئ إلى ترك الدراسة أو عدم 

 .خضوعه لتقديم االمتحانات الرسمية التي تحصل مرة واحدة في السنة

 
 عودة الطالب إلى لبنان

وفي سياق مختلف قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالتعاون مع لجنة العمل االجتماعي 
لحركة حماس بتوزيع مساعدات عينية على الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى مخيم 

عائلة  053البارد شمال لبنان، حيث شملت المساعدات ــ التي استفاد منها ما يقارب نهر 
 .فلسطينية سورية ــ ألبسة صيفية وأحذية وبعض االحتياجات من بطانيات ومناشف

 
 تركيا

عائلة فلسطينية متواجدة في  22وزعت لجنة فلسطيني سوريا في تركيا مساعدات نقدية على 
 .معاناتهم االقتصاديةو  وذلك بهدف التخفيف من آالمهم مدينة أورفا التركية،
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يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سورية إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم 
ودخولها في الصراع الدائر، حيث تشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد الالجئين 

 .الجئ 5333و 0333ين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا يتراوح ما ب
 

 5132/ مايو ــ أيار/ 13الالجئون الفلسطينيون في سورية احصائيات وأرقام حتى 
الجئا  في ( 316،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •

الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،)الجئا  في لبنان، ( 23111)األردن و
 .2305لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 51911)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

( 191)معتقل و( 012)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

صار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار ح: مخيم اليرموك •
( 5،1)يوما ، والماء لـ ( 111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 111)لليوم 

 .ضحية( ،31)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم : مخيم الحسينية •

 .يوما  على التوالي( 205)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي( 2،2)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1،1)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(11)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أيام ( 531)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -كية زا)باستثناء طريق 


