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االهمال وسوء االستقبال يفاقم من معاناة طالب الشهادات من المخيمات "
 "المحاصرة في مراكزهم المؤقتة بدمشق

      

 
 

 الجئ فلسطيني من مخيم حندرات يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

 أوضاعأ معيشية صعبة تعيشها عدد من العائالت الفلسطينية العالقة على الحدود التركية. 

  وقفة تضامنية في غزة تطالب بصرف المستحقات المالية لالجئين من سورية وليبيا

 .واليمن
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 ضحايا 

من أبناء مخيم " أحمد خالد هواش"قضى الشاب 
حندرات في حلب تحت التعذيب في سجون النظام 
السوري بعد اعتقال دام ثالث سنوات يذكر أنه اعتقل 
من مكان تواجده في قطعته التي كان يخدم فيها في 

 .مدينة مصياف

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
ضحية ( 444)وثقت في وقت سابق كانت قد 

 .فلسطينية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

 

 التطورات آخر 

مخيم اليرموك جنوب دمشق -يشكو الطلبة الفلسطينيون الذين خرجوا من مخيماتهم المحاصرة 
مال ومخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، لتأدية امتحانات الشهادة الثانوية في سورية، اإله

بالعاصمة دمشق، والتي تشرف عليه " األليانس"والالمباالة لوضعهم المعيشي المؤقت في مركز 
 .مؤسسة الالجئين واألونروا

حيث تحدث ناشطون وعدد من الطالب عن عدم توفير المياه والطعام في المركز، كما أكد 
د الطالب المركز الطالب أن المركز يعاني من القذارة وعدم تنظيفه بشكل يومي، وشبه أح

بالمعتقل وبأنه اليصلح على وضعه لسكن البشر، وطالبوا بتوفي المياه والكهرباء بشكل يومي 
 .وعلى مدار الساعة، وتحسين الطعام واالهتمام بنظافة المركز

وكان العشرات من الطالب الفلسطينيين خرجوا من مخيم اليرموك وخان الشيح لتأدية امتحانات 
، حيث توجه طالب مخيم اليرموك رغم 6102ــ  6102الثانوية العامة للعام الدراسي الشهادة 

عدادية فلسطين ( لإلناث) والنصرة إلى مركز سعيد العاص" داعش"االشتباكات المستمرة بين  وا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
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فيما غادر طالب  ،بدمشق لإلقامة فيهما خالل فترة االمتحانات( األليانس)بحي األمين ( للذكور)
لثانوية من مخيم خان الشيح إلى مراكز امتحاناتهم في مدينة الكسوة ومنهم إلى مركز الشهادة ا
 .االليانس

الجدير بالتنويه أن األونروا كانت قد أعلنت في وقت سابق على موقعها اإللكتروني أن هناك 
نسبة كبيرة من الطالب الفلسطينيين في سورية اضطروا لترك مدارسها، بسبب تزايد مستويات 

فقر والبطالة وعدم القدرة على تأمين الطعام والصعوبة في إيجاد مكان بديل للسكن، كما نوهت ال
الوكالة أن مغادرة األساتذة الكفوئين من سوريا أثر سلبًا على نوعية التعليم في مدارسها التي تتبع 

 .تلك للمنهاج الوطني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية

 
يشكو عدد من العائالت الفلسطينية السورية العالقة على الحدود التركية من معاناة  إلى ذلك،

كبيرة، ووصفت إحدى الالجئات من أبناء مخيم العائدين في حمص، أوضاعهم بالمزرية 
يومًا،  61ويعيشون بوضع نفسي سيء، فبعض العائالت مقيمة عند منزل المهرب منذ أكثر من 

في بعض األحيان البيت الواحد يأوي عدد من و  تطاعوا تجميعه للسفر،ويأكلون ويشربون مما اس
األسر، كما أنهم حاولوا لعدة مرات العبور إال أن ذلك لم ينجح النتشار الجيش التركي وتشديده 
على الحدود السورية، عالوة على ذلك القلق المصاحب لعملية التهريب لألراضي التركية والخوف 

 .عناصر الجيش التركيمن استهدافهم من قبل 

فيما قال أحد الالجئين العالقين على الحدود من أبناء مخيم العائدين، بأنهم يعد باستطاعتهم 
الرجوع إلى مخيماتهم ومراكز تجمعاتهم لوجود الحواجز األمنية السورية على طريق عودتهم، 
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األراضي التركية، والتي  ولعلم تلك الحواجز وعناصرها األمنية بتوجه تلك العائالت واألفراد نحو
 .تعتبره تلك العناصر بالخيانة

ويؤكد ناشطون وبعض األفراد، باعتقال عدد من الالجئين الفلسطينيين والشباب خالل عودتهم 
إلى بيوتهم، علمًا أن معظم حواجز األمن السوري ومجموعاته الموالية تعتقل كل الجئ فلسطيني 

المسلحة في الشمال السوري، باستثناء من تتم رشوته في طريقه نحو مناطق سيطرة المعارضة 
من قبل مجموعات التهريب والتي يتم تنسيق عملها بالتعاون مع عناصر الحواجز األمنية 
السورية، والتي تؤمن بدورها طرق العبور نحو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، 

يبقوا على الحدود، ويتحملوا صنوف العذاب األمر الذي دفع معظم العائالت الفلسطينية إلى أن 
 .حتى يستطيعوا الدخول إلى األراضي التركية

 
وكانت تركيا قامت في وقت سابق بإنشاء أبراج مراقبة وصفت بالذكية، حيث ترصد تلك األبراج 
أي جسم متحرك يقترب من الحدود التركية السورية، إضافة إلى إطالق تحذيرات باللغات التركية 

 .متر من الحدود 011نجليزية والعربية لكل جسم متحرك يقترب مسافة واإل

يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت سقوط عدد من الالجئين الفلسطينيين ضحايا قضوا برصاص 
 .الجندرمة، أثناء محاولة عبورهم من األراضي السورية إلى األراضي التركية -الجيش التركي

ليبيا  -سورية )لتنسيق المشتركة لالجئين من الدول العربية وفي سياق غير بعيد، نظمت هيئة ا
، وقفة تضامنية في مدينة غزة بمشاركة الالجئين الفلسطينيين النازحين جراء الحروب (اليمن -

 .الدائرة في سوريا والعراق وليبيا إلى قطاع غزة
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 بصرف ما تبقى وطالب المنظمون خالل مؤتمرهم الصحفي وزارة المالية الفلسطينية في رام هللا
طالبوا بالضغط على وكالة الغوث و  ، كما6102من عام ( 9 – 8)من مستحقات شهري 

وتشغيل الالجئين بصرف مستحقات بدل السكن لالجئين الفلسطينيين السورين في غزة والمستحقة 
 .شهور 7منذ 

الملف باتباع وزارة المالية في رام هللا بما يخص هذا " عاطف العماوي"ووصف رئيس الهيئة 
سياسة ما وصفها بحالة الالمباالة، وطالب منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس للوقوف مع هذه العائالت بحلول شهر رمضان المبارك، وطالب باالسراع بوضع آلية 

 (.97)في جلسة رقم (  6102-4-2)واضحة تستنفذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 

محمد "ه قال رئيس ادارة جمعية حقي المعنية بالالجئين من سوريا وليبيا واليمن والعراق من جانب
 .ان هذه الوقفة تعبر عن غضب الالجئين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر" الشيخ

يشار أن حوالي ألف الجئ فلسطيني سوري يواجهون صعوبات معيشية غاية في القسوة بعد أن 
الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، باإلضافة إلى عدم  فروا من الحرب

قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، والتي 
 .تسببت بها الحرب الصهيونية األخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ عدة سنوات

 

 6102/ حزيران ــ يوينو/ 7/وأرقام حتى  صائياتإح  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 02211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 465211) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .سطيني سوري في قطاع غزةالجئًا فل( 0111) •
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 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.6)أكثر من  •
 .6102كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 0048)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0187)لليوم 

 .ضحية( 087)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 207)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 941)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0006)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .عليه المعارضة
 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 790)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


