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 في سورية مستوى على األولى المراتب يحصدون فلسطينيون طالب"
 "الثانوية الشهادة امتحانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرائق في محيط مخيم خان الشيح
 
 

 .الشيح خان بمخيم المحيطة لمزارعا في حرائق باندالع يتسبب القصف •
 .دمشق بريف القطيفة حاجز على فلسطينية شابة تعتقل السوري النظام قوات •
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع يستمر النظامي الجيش •
 .أيام( 606)
 .الشيح خان مخيم في خدماتها بتقديم تستمر جفرا مؤسسة •
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  التطورات آخر
 الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم من شواهين خالد ندى الطالبة الفلسطينية الالجئة نالت

 حيث ، العامة الثانوية امتحانات نتائج في سوريا مستوى على األولى المرتبة على بدمشق
 .األدبي الفرع في عالمة( 2754) مجموع على حصلت
 في سوريا مستوى على الرابعة المرتبة على اليرموك مخيم من فلسطينيان طالبان وحصل

 جلبوط الدين عالء ومحمد عالمة، 2869 بمجموع عطوة موفق يمان وهما ، العلمي الفرع
 المرتبة"  شعيب ياسر محمود"  الفلسطيني الالجئ احتل كما ، عالمة، 2813 بمجموع
 . المهنية الثانوية الشهادة امتحانات في سوريا مستوى على األولى
 وتدمير قصف من اليرموك مخيم لها يتعرض التي األزمات من الرغم على النجاح هذا يأتي

 منذ الموالية ومجموعاته السوري النظام يفرضه الذي المشدد الحصار واستمرار واعتقال
( 304) لـ والماء يومًا،( 814) من أكثر منذ عنه الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 744)

 الفلسطيني شخصية يعكس النجاح هذا أن والجئون ناشطون اعتبر فيما ، التوالي على يوماً 
 .  المخيم أبناء بها يتحلى التي الصلبة واإلرادة المميزة
 بفعل ومدارسهم الدراسية مقاعدهم خسروا الفلسطينيين الطلبة من اآلالف أن إلى يشار

 . مخيماتهم عن المستمر والنزوح الالجئين له يتعرض الذي والتهجير والتدمير القصف
 خان بمخيم المحيطة المزارع له تعرضت الذي المتكرر القصف تسبب مختلف موضوع وفي

 طالت فيها كبيرة حرائق باندالع أمس، يوم دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح
 .المخيم غرب العوجة منطقة في الزراعية المحاصيل
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 خان مخيم أطراف على متفجرة براميل 4 أمس ليل السوري الطيران ألقى أن بالذكر الجدير
 بحالة تسبب مما ، قوي بشكل المخيم داخل صداها سمع والفيالت السعيد شارع في الشيح

 موقع قصف كما ، واألطفال النساء وخاصة المخيم أبناء بين الشديد والخوف الرعب من
 قذيفة 40 من بأكثر المحيطة والمزارع السالم أتستراد محيط( 137 الفوج) السوري الجيش
 . وصاروخية مدفعية
 ومجموعات النظامي الجيش بين المخيم أطراف على عنيفة اشتباكات مع ذلك تزامن

 .المخيم منازل اسطح على الشيلكا طلقات بعض انفجرت فيما المسلحة، المعارضة
 

 المجاورة المناطق وبين الشيح خان مخيم بين الواصلة الطرقات جميع غالقإ يستمر فيما
 ،المخيم أبناء يغذي الذي الوحيد الشريان ويعتبر ،( الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء

 مجموعة وثقت حين في ، الطريق هذا استهداف جراء سقطوا الضحايا من الكثير أن علماً 
 .ةسوري في الحرب أحداث خالل قضوا المخيم أبناء من ضحية 134 أسماء العمل

 
"  الفاخوري فلسطين"  الفلسطينية الالجئة السوري النظام قوات اعتقلت آخر صعيد وعلى

 حاجز ويعتبر ، دمشق بريف زملكا مدينة سكان من وهي ، القطيفة حاجز من( عاماً  18)
 ، السورية والمحافظات دمشق بين الطريق على السوري النظام حواجز أبرز أحد القطيفة
 عن التخلف منها عدة لتهم الفلسطينيين الالجئين من العديد اعتقال خالله من تم والذي

 مطلوب ألنه أو ، تركيا إلى التوجه بحجة السفر من منعهم أو ، العسكرية بالخدمة االلتحاق
 .السورية األمنية لألجهزة

 
 وال مصيرهن يعرف ال فلسطينية الجئة 49 السوري األمن اعتقال العمل مجموعة وثقت فيما

 للمعتقلين العمل مجموعة إلحصائيات اإلجمالية الحصيلة بلغت حين في اعتقالهن، أماكن
 والمعتقلين المعتقالت أهالي أن إلى يشار معتقاًل،( 921) السورية السجون في الفلسطينيين

 .عنهم باإلفراج وأمالً  حياتهم على خشية المعتقلين أبنائهم على يتكتمون
 

 له الموالية الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش فيستمر السبينة مخيم في أما
 أن بعد وذلك التوالي، على( 606) لليوم منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع

 ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على أجبروا
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 كامل، بشكل خيمالم على النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من
 كامل شبه تدميراً  مدمر المخيم من %80 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير

 األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديداً 
 .للمخيم الغربي المدخل مايشكل وهو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جديدة معاناة في النزوح هذا ليدخلهم المجاورة، والمخيمات البلدات إلى نزحوا فقد األهالي أما
 مأساة إلى تحولت التي حياتهم كل لتشمل ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على تتوقف لم

 .المالية الموارد وضعف البطالة وانتشار االقتصادية الظروف بسبب
 
 

  أهلي عمل لجان
 دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم في والتنمية لإلغاثة جفرا مؤسسة تستمر
 المبيدات لرش بحملة المؤسسة في الخدمات فريق قام حيث المخيم، ألهالي خدماتها بتقديم

 .الصيف فصل في وتنتشر األمراض تنقل التي الحشرات لمكافحة المخيم شوارع في الحشرية
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 2015/  يوليو - تموز 11 حتى وأرقام إحصائيات سورية في الفلسطينيون الالجئون
 الجئاً ( 10.687)  منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف( 80) •

 احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئاً ( 6000) لبنان، في الجئاً ( 51300)و األردن في
 .2015 فبراير لغاية" األونروا" وكالة

 .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سورياً  فلسطينياً  الجئاً  ألف( 36) من أكثر •
 المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 304) لـ والماء يومًا،( 814) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 744) لليوم
 .ضحية( 177) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوماً 

 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي يشالج: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوماً ( 625)
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوماً ( 606)
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 808) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 451) حوالي: درعا مخيم •
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 مع نسبياً  هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار

 المجاورة المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


