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فلسطينيًا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية قضوا منذ بداية  31"
 "األحداث في سورية

      

 
 

 قصف بالصواريخ يستهدف أطراف مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  الفلسطيني الموالي للجيش النظامي في إصابة ثمانية عناصر من لواء القدس
 .المعارك الدائرة بحلب

 األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 مجموعة العمل تسلط الضوء على الواقع التعليمي في مخيم خان دنون بريف دمشق. 
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 احصائيات
فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 

أبناء مخيم الرمل في الالذقية الذين قضوا 
منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 

قضوا تحت  31ضحية بينهم " 13"
التعذيب، فيما قضى الجئان برصاص 

بطلق ناري، بينما لقي آخران  1قناص، و
مصرعهما أثر إختطافهما وقتلهما بعد 

سبب القصف، إلى ذلك، والجئان قضيا ب
 .ذلك قضى الجئ أثر أزمة صحية

يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 1311)

 
 آخر التطورات

خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، بثالثة استهدف الطيران الحربي، أطراف مخيم 
صواريخ على األقل، وذلك في غارتين متتاليتين، حيث أدت أصوات االنفجارات الناجمة عنهما 

 .إلى انتشار حالة من الهلع في صفوف األهالي
يذكر أن عربات الشيلكا كانت قد استهدفت صباح يوم أمس المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح، 

 .بالرشاشات الثقيلة، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات (زاكية، خان الشيح)هو طريق و 
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وباالنتقال إلى شمال سورية نقل مراسل مجموعة العمل نبأ إصابة ثمانية الجئين فلسطينيين من 
 :عناصر لواء القدس هم

خالد حسين "و، "طيبصالح عبدهللا الخ"و" عبد الهادي أحمد هواري "، و"أحمد داوود فياض"
" أحمد خالد قدسية"، و"زكريا حمود غنام"، و"دمحم ابراهيم دغيم"، و"عبد حسن حرب"، و"الشيخ طه

ثريا في ريف و  من أبناء مخيمي النيرب وحندرات، جراء المعارك العنيفة الدائرة في بلدة خناصر ا 
امي من جهة حلب، بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة، والجيش السوري النظ

أخرى، علمًا أن العديد من أبناء مخيم النيرب يشاركون في القتال إلى جانب النظام السوري، 
الموالية للنظام في المخيم، وَضع المخيم " لواء القدس"ن وجود المقر الرئيسي لمجموعات كما أ

 .وأبناءه محط استهداف من قبل مجموعات المعارضة المسلحة
 فبراير الجاري عن الالجئ الفلسطيني –شباط / 31من السوري يوم ومن جهة أخرى أفرج األ

القيادة العامة التنظيم الموالي للنظام  -أحد عناصر الجبهة الشعبية " أمجد صبحي سرحان"
ثالث  "السرحان" يومًا، علمًا أن األمن السوري اعتقل 12السوري، وذلك بعد اعتقال دام حوالي 

من أهالي قرية الشجرة في  ،، وهو في العقد الرابع من العمرمرات خالل الشهرين الماضيين
 .فلسطين

وفي سياق مختلف يشكو أبناء مخيم خان دنون من الضغط الكبير في عدد الطلبة في مدارس 
 .المخيم، وعدم قدرتها على استيفاء حصص الطالب التعليمية بشكل كامل

فقط يأخذ فيها جميع مقرراته، ولثالث حيث ُقللت عدد ساعات دوام طلبة المخيم لثالث ساعات 
 .فترات دراسية في اليوم الواحد، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على األهالي والطالب
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األونروا توسيع المدارس أو افتتاح و  إن على الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين"وقال ذوو الطلبة 
خاللها طلبة المخيم إتمام دراستهم أبنية جديدة، وتأمين كوادر تدريسية إضافية يستطيع من 

 ".واستيفاء دروسهم بشكل كامل
% 02إلى  02هذا وكانت نسبة األمية في المخيم في السبعينيات والثمانينيات تتراوح بين 

فيما تبلغ نسبة  ،%0فنسبة األمية بلغت نحو  1231أما في عام % 31وبلغت في التسعينيات 
يث عمل حاملو الشهادات الجامعية من أهل المخيم ح ،%02المتعلمين في مخيم دنون نحو 
 .معلمين في القرى المجاورة للمخيم

ورغم ذلك فهناك خوفًا كبيرًا في قطاع التعليم من تسّرب الطالب واإلناث على وجه الخصوص 
وانعكاسها على الظروف  1233من المدارس بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية منذ عام 

المخيم التي أجبرت عددًا كبيرًا من اإلناث والشباب على العمل لمساعدة االقتصادية في 
 .عائالتهم

ومن جانب آخر ونظرًا للموقع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دنون فقد أحكم الجيش 
النظامي قبضته األمنية على مداخله ومخارجه فأقام حاجز على بوابته الرئيسية وجعل من 

 .ق آلياته إلى جبهات القتال مع قوات المعارضة في القرى المجاورةشوارعه طريقًا النطال
أما من الجانب المعيشي فيشكو سكان المخيم من أزمات معيشية حادة تجلت في شح المواد 
الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت 

 .لفترات زمنية طويلة
 

 6142/ شباط ــ فبراير / 41/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن  (15500) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان  (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000) •

 .1230يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر (13.1)أكثر من  •

 .1230كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 019)يومًا، والماء لـ ( 3210)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 419)لليوم 
 .ضحية( 300)الي، عدد ضحايا الحصار يومًا على التو 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 012)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 3211)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يومًا ( 009)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


