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منحة الشهيد خالد "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق "
 "بكراوي

  

 
 

  تجدد القصف على مخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به بالبراميل المتفجرة
 وقذائف المدفعية 

  قصف واشتباكات في مخيم اليرموك 

  أبناء مخيم خان دنون يشتكون عجز مدراس المخيم على استيعاب أبنائهم الطلبة
 واستيفاء حصصهم الدراسية

  أزمات اقتصادية خانقة يعيشها سكان مخيم الرمدان 
 نشاطات تربوية ودورات تعليمية ألبناء مخيم جرمانا بريف دمشق 

 69 رية حتى نهاية شهر أيلول الفائتفلسطينياً قضوا خارج سو 
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 مجموعة العمل
، "منحة الشهيد خالد بكراوي"أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء األمس 

حيث تشمل المنحة عددًا من المقاعد 
الدراسية لالجئين الفلسطينيين السوريين في 
سورية ولبنان وتركيا وأوروبا، ضمن برنامج 

الذي تقدمه " الدراسات الفلسطينيةدبلوم "
 .أكاديمية دراسات الالجئين الفلسطينيين

الدبلوم هو برنامج أكاديمي مختص في 
دراسة القضية الفلسطينية من خالل تعليم 

 (21)الكتروني حي ومباشر، ويتكون من 
 :مساقًا دراسيًا، منها

قضية القدس "و "تاريخ وجغرافيا فلسطين"
 "جئين الفلسطينيينقضية الال"و "والمسرى

الحركة "و "المستوطنات والجدار العازل"و
 ."قضية األسرى"و "الصهيونية

وتتوزع المساقات على فصلين دراسيين 
بواقع محاضرة مباشرة واحدة أسبوعيًا، تجدر اإلشارة إلى أن التقديم على المنحة " سنة دراسية"

 :يتم عبر تعبئة االستمارة التالية
https://goo.gl/BMlNbz 

 :وللتواصل ومزيد من المعلومات
http://www.actionpal.org.ukinfo@actionpal.org.uk |  

 
 التطورات آخر  

استهدفت قوات النظام السوري المتواجدة على تلة الكابوسية بقذائف المدفعية الحارات الغربية 
الفلسطينيين في ريف دمشق الغربي، حيث أفاد مراسل مجموعة  لمخيم خان الشيح لالجئين

 خيم، مما سبب أضرارًا مادية لحقتالعمل في المخيم أن قذيفتين أصابتا مسجد الهدى وسط الم
 .بمأذنة المسجد، فيما ضربت قذيفة أخرى بيت أحد المدنيين في المخيم وتسببت بأضرار مادية

https://goo.gl/BMlNbz
http://www.actionpal.org.uk/
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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لمروحيات السورية أطراف مخيم خان الشيح والمزارع يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف ا

 .المحيطة به، ببرميلين متفجرين مما خلف دمارًا كبيرًا في مكان سقوطهما
ويعيش سكان المخيم في حالة قلق دائم جراء استهداف مخيمهم بالبراميل المتفجرة والذي أدى 

لى إلحاق الدمار الهائل في إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم وأدت إ
 .عن جميع أرجاء المخيم  ADSLالممتلكات واألبنية، وانقطاع شبكة الهاتف األرضي وشبكة 

إلى ذلك ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء 
 .الذي يتعرض للقصف واالستهداف المتكرر "خان الشيح –زاكية "طريق 

ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء  137الجدير بالذكر أن مجموعة العمل وثقت 
 .أحداث الحرب في سورية

 –وفي جنوب العاصمة دمشق اندلعت في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ليل االثنين 
من جهة،  الثالثاء اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له

وجبهة النصرة من جهة أخرى، على محوري شارع فلسطين وساحة الريجة، " داعش" وتنظيم
تزامن ذلك مع تعرض المخيم للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه دون أن تسفر عن وقوع 

 .إصابات
يومًا   (834)إلى ذلك ال يزال الجيش النظامي يفرض حصاره الكامل على اليرموك منذ حوالي

من مساحة المخيم منذ أن اقتحمه % 06التوالي، فيما يستمر تنظيم الدولة بالسيطرة على على 
 .إبريل من العام الجاري –مطلع شهر نيسان 

وفي سياق ليس ببعيد تشهد المناطق المتاخمة لـمخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي 
كم تقريبًا توترًا أمنيًا  9ير مسافة كم، ويبعد عن مدينة الضم 06لمدينة دمشق بمسافة ما يقارب 
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كبيرًا، مما انعكس ذلك على سكانه الذين يشتكون من عدم االستقرار واألمن واألمان، جراء 
استمرار االشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش النظامي ومن جهة ومجموعات المعارضة 

ة خانقة، أهمها انتشار السورية من جهة أخرى، كما يعاني أهالي المخيم من أزمات معيشي
 .البطالة وعدم توفر المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار

 
وفي سياق مختلف يشكو أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من 
الضغط الكبير في عدد الطلبة في مدارس المخيم، وعدم قدرتها على استيفاء حصص الطالب 

 .التعليمية بشكل كامل
حيث ُقللت عدد ساعات دوام طلبة المخيم لثالث ساعات فقط يأخذ فيها جميع مقرراته، ولثالث 

 .فترات دراسية في اليوم الواحد، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على األهالي والطالب
رس أو افتتاح وقال ذوو الطلبة أن على الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين واألونروا توسيع المدا

أبنية جديدة، وتأمين كوادر تدريسية إضافية يستطيع من خاللها طلبة المخيم إتمام دراستهم 
 .واستيفاء دروسهم بشكل كامل
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يأتي ذلك في ظل الهدوء الذي يعم المخيم وشوارعه منذ عدة أسابيع، وذلك بعد الهدنة الموقعة 
ت المعارضة المسلحة في قرية الطيبة بين الجيش النظامي ومجموعاته الموالية ومجموعا

المجاورة للمخيم، والتي كانت مصدر قلق وتوتر لألهالي جراء تبادل إطالق القذائف 
 .واالشتباكات التي كانت تطال بيوت المخيم بين الحين واآلخر

ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء أحداث الحرب في  50يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .عتقلين الزال مصيرهم مجهوالً م 5سوريا، و

إلى ذلك تقوم مؤسسة جفرا في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بعدة نشاطات 
ترفيهية ودورات تعليمية لألطفال والشباب، حيث تقيم دورات تعليمية وبشكل مجاني لطالب 

ي تشهد إقبااًل من الطلبة في ظل الشهادة الثانوية واإلعدادية، ودورات لتعليم اللغة اإلنكليزية، والت
 .الظروف القاسية التي تمر على الشباب الفلسطيني في سوريا

 
، كذلك "أشغال يدويةو  إعادة تدوير"تقدم لألطفال برامجًا تدريبية وترفيهية حيث أقامت دورة و 

،إضافة إلى جلسات التوعية "رسامون صغار"قدمت أنشطة الدعم النفسي االجتماعي لألطفال 
د المخاطر، وأقامت المؤسسة قبل أيام حفاًل مسرحيًا ترفيهيًا لألطفال في مركزها بالمخيم، في ض

حين تعمل المؤسسة على إعادة تأهيل ملعبي مخيم جرمانا من أجل تأهيل شباب المخيم على 
 .المستوى الرياضي وتحفيز قدراتهم

أن سكانه والعائالت النازحة إليه، يشار أن مخيم جرمانا يعد من المخيمات اآلمنة نسبيًا، إال 
يعانون من أوضاع اقتصادية غاية في السوء، وذلك بسبب انتشار البطالة، وغالء المعيشية، 

 .وارتفاع إيجارات المنازل
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 احصائيات  
الجئًا فلسطينيًا قضوا خارج  (09)أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء 

آخرين  (8)و في ليبيا، (26)و الجئًا في لبنان، (21)و الجئًا في مصر، (20)سورية، منهم 
 (5)و آخرين في فلسطين، (5)و ،الجئين في مالطا (0)الجئين في تركيا، و (8)و في اليونان،

 .في إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا وضحية في ألمانيا
ضحية فلسطينية،  (5633)ُيذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ 

وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا ألسباب مباشرة 
القصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة ك

 ."قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 
 

 5132/ أكتوبر  -تشرين األول / 31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (300666)في األردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا 15,500  •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0666)
 .1620يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (50)أكثر من  •
ر الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصا: مخيم اليرموك •

 (593)يومًا، والماء لـ  (963)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (853)لليوم 
 .ضحية (281)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (090)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (890)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%06)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (036)حوالي : مخيم درعا •
وضع هادئ نسبيًا مع ال: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

