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ثالث ضحايا من أبناء مخيم خان الشيح جراء استهداف سيارتهم بقذيفة "
 "دبابة

  

 
 

 أحد أبناء مخيم جرمانا يقضي خالل مشاركته في الحرب الدائرة بسورية 

  إصاباتقصف واشتباكات في مخيم اليرموك يسفر عن وقوع 

  سقوط عدد من قذائف الهاون على مخيم الوافدين بريف دمشق 

 األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً خالل سفره إلى تركيا 

 طالب من فلسطينيي سورية في مدارس األونروا بمنطقة سبلين اللبنانية بال مدرسين 
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 ضحايا
ثالثة الجئين من أبناء مخيم خان أربع ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية يوم أمس بينهم 

من أبناء  "أحمد سالم أبو سالم"و "فداء درويش"وزوجته " ناصر أبو قطن: "الشيح الضحايا هم
مخيم خان الشيح قضوا بعد استهداف السيارة التي كانوا يستقلونها بقذيفة دبابة ُأطلقت من موقع 

 .الجيش السوري في تلة الكابوسية بريف دمشق

 
 "أحمد سالم أبو سالم"و" قطن ناصر أبو"

من أبناء مخيم جرمانا خالل مشاركته في " سهيل يوسف خزاعي"الفلسطيني  الالجئكما قضى 
الصراع الدائر في سورية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مخيم جرمانا منذ بدء أحداث الحرب إلى 

د مجموعات ضحية، قضى معظمهم خالل مشاركته القتال إلى جانب النظام السوري ض 94
 .المعارضة المسلحة
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 آخر التطورات
من أبناء مخيم خان الشيح، وذلك  3ارتكبت قوات الجيش السوري النظامي مجزرة أودت بحياة 

بعد استهداف السيارة التي تقلهم بقذيفة دبابة ُأطلقت من موقع الجيش السوري في تلة الكابوسية 
فداء "وزوجته " ناصر أبو قطن: "الهوية وهم بينما تضاربت األنباء عن ضحية رابعة مجهولة 

فيما تعرضت األحياء الغربية والوسطى منه لقصف مدفعي،  ،"أحمد سالم أبو سالم"و "درويش
براميل متفجرة يوم أمس، وبعد يومين من استهداف  9يأتي ذلك بعد استهداف محيط المخيم بـ 

 .في ريف دمشق بقذائف المدفعية الحارات الغربية لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين

 
خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استمرار انقطاع -يعتبر طريق زاكية

هو األخطر بالنسبة لألهالي حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد و  جميع الطرق،
طريق "أبناء المخيم عليه سقط العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق 

 ."الموت 
ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا خالل أحداث  731وكانت مجموعة العمل قد وثقت 

 .الحرب في سوريا
وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين اندالع 

من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية  اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة
حيث تركزت المواجهات في منطقة المحكمة وساحة  ،وجبهة النصرة من جهة أخرى" داعش"

الريجة، ترافق ذلك مع قصف المخيم بعدد من قذائف الهاون واألسلحة الرشاشة، أدت إلى وقوع 
من %  06لى حوالي يفرض سيطرته ع" داعش"اصابات بين المدنيين، إلى ذلك ال يزال تنظيم 

أحياء وحارات اليرموك، إلى ذلك تستمر مجموعات من الجيش السوري النظامي ومجموعات 
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يومًا على ( 538)القيادة العامة بفرض حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ  –الجبهة الشعبية 
 .التوالي

 
 القصف على مخيم اليرموك بعض اإلصابات نتيجة

الوافدين الذي تقطنه عدد من العائالت الفلسطينية للقصف وسقوط عدة إلى ذلك تعرض مخيم 
قذائف هاون على حي الثورة، اقتصرت أضرارها على الماديات، يجدر التنويه أن تدهور 
األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 

صف بين الحين واآلخر، أثر سلبًا على أوضاع أبناء المخيم كيلو مترًا وتعرض المخيم للق 06
الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية حتى 

 .قبل اندالع األحداث في سورية
 

 معتقلون
ناء من أب" رامي محمد فهد"اعتقلت قوات األمن السوري قبل أيام الالجئ الفلسطيني المهندس 

مخيم خان الشيح، وذلك خالل سفره نحو تركيا في ريف حلب واليزال مصيره مجهواًل منذ لحظة 
يذكر أن قوات األمن السوري تشدد إجراءاتها لمنع سفر الالجئين الفلسطينيين نحو .اعتقاله

 مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال البالد لغاية العبور إلى تركيا، وقد وثقت مجموعة العمل
معتقاًل من أبناء مخيم خان الشيح، في حين بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين  760

 .الجئاً  458الفلسطينيين حسب احصائيات المجموعة 
 

 لبنان
وردت رسائل عديدة من أهالي الطالب الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى مجموعة العمل من 
أجل فلسطينيي سورية يشتكون فيها من نقص الكادر التدريسي في مدرسة بير زيت التابعة 
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في منطقة سبلين التابعة لمدينة صيدا ( األونروا)لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ن، مشيرين إلى أن أوالدهم وبعد مضى أكثر من شهر على بدء العام الدراسي الجديد جنوب لبنا

لم يتم اعطائهم إال حصص دراسية قليلة، وأكد األهالي في رسائلهم أن عدد المعلمين المتواجدين 
طالبًا وطالبة هم خمسة مدرسين  086على مالك المدرسة التي يبلغ عدد طالبها أكثر من 

المدرسة لم تقم بتوزيع الكتب المدرسية بشكل كامل على الطالب، بينما يرون  فقط، منوهين أن
كتب قد توفرت ألقرانهم من أبناء الالجئين و  أن جميع المقومات الدراسية من معلمين

الفلسطينيين المقيمين في لبنان في الدوام الصباحي، إلى ذلك ناشد أهالي الطالب السفير 
الفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان التحرك بشكل فوري الفلسطيني ومنظمة التحرير و 

للضغط على األونروا وحثها على العمل من أجل تأمين الكادر التعليمي والكتب المدرسية 
 .للطالب

 
آالف طالب فلسطيني سوري يدرس في مدارس األونروا في لبنان يعانون من  0ٌيشار أن هناك 

الصفوف، وتجاهل وكالة األونروا لمشاكلهم واحتياجاتهم التعليمية، صعوبات تعليمية، واكتظاظ 
من فلسطينيي سورية ( السيكون)لك فقد تفاجئ طالب الصف العاشر وفي حادثة ُتدلل على ذ

من وجود مقرر مادة اللغة الفرنسية ضمن المنهاج الذي يدرس ضمن مدارس االونروا حيث لم 
في اللغة الفرنسية خالل الصفوف السابقة علمًا انهم يخضع هؤالء الطالب سابقًا ألي دروس 

درسوا ضمن مدارس االونروا المرحلة المتوسطة كاملة، وفي حادثة أخرى رفضت إدارة معهد 
سبلين للتدريب المهني والتقني التابع للوكالة قبول معظم الطالب الفلسطينيين السوريين 

 .هذا الرفضالمتقدمين الى المعهد، دون إبداء أسباب مقنعة ل
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 5142/ أكتوبر  -تشرين األول / 41فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 985666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 785866) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)لبنان، 
 .0678لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 348)يومًا، والماء لـ ( 468)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 538)لليوم 
 .ضحية( 750)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 040)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 541)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 16)يام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أ( 897)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


