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 "إصابات( 7)قصف مخيم درعا بالصواريخ والمدفعية يوقع "

  

 
 

 بيت جبرين في مخيم السيدة زينب بعد إعادة تأهيلها/ األونروا تفتتح مدرسة دالتا 

  من مخيم حندرات في حلب%  08الحرب تدمر أكثر من 

 الوفاء تطلق حملة تبرع لصالح مخيم خان الشيح  

 طالبة فلسطينية تحصل على درجة الماجستير بامتياز من جامعة دمشق 
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 آخر التطورات

قصفت قوات النظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينين بصاروخي أرض أرض من نوع 
ة على المخيم، ما أدى إلى وقذائف الهاون، فيما ألقى الطيران الحربي إسطوانة متفجر " فيل"

 .مدنيين بينهم نساء وأطفال، ودمار كبير في منازل األهالي 7إصابة 

ومن جانبه أكد مراسل مجموعة العمل أن المخيم الذي ال يتوافر فيه أي مشفى أو مركز طبي، 
ها يعاني من نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إلي

عدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وقد حذر بعض الناشطين 
 .من انتشار األمراض في صفوف األهالي وخاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة

 
وباالنتقال إلى شمال سورية أشارت التقديرات ما قبل المعارك األخيرة في مخيم حندرات بحلب 

من مبانيه مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا، بسبب استهدافه من قبل قوات % 08أن أكثر من  إلى
النظام السوري بالصورايخ والبراميل المتفجرة، وتواصل معارك الكر والفر بين قوات النظام 

 .والمجموعات الموالية من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى 

ن أبناء المخيم مقاطع مصورة من المخيم تظهر حجم الدمار في حين نشر ناشطون وعدد م
الكبير الذي تعرضت له المنازل بعد القصف العنيف، والذي أدى إلى خروج مجموعات 

 .إحدى المجموعات الموالية للنظام" لواء القدس"المعارضة المسلحة ودخول قوات النظام و
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الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ  يأتي ذلك وسط استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين
يومًا على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة ( 3621)

على مخيمهم، حيث يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء 
 .معاناتهمو  ما زاد من مأساتهمالوحدة التاسعة التي يقطنونا فيها بالمدينة الجامعية في حلب، م

 
بيت جبرين في / مدرسة دالتا" األونروا"وفي سياق مختلف وبتمويل من الحكومة اليابانية افتتحت 

مخيم السيدة زينب بريف دمشق، وذلك بعد إعادة بنائها وتأهيلها، حيث تعرضت في وقت سابق 
االشتباكات وأعمال القصف بين إلى جانب مؤسسات عديدة في المخيم للقصف والتخريب نتيجة 

 .قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة

( 3121)تتسع لـ  3991بيت جبرين لمرحلة التعليم األساسي أسست عام / يذكر أن مدرسة دالتا
 .طالبًا وطالبة كما أنها مجهزة بغرفة أنشطة ومخبر حاسوب ومخبر للعلوم
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روبية بافتتاح باب التبرع لصالح مخيم خان الشيح، حيث حملت إلى ذلك بادرت حملة الوفاء األو 
، حيث أكد القائمون على الحملة أن أبناء "يستصرخونكم..أطفال مخيم خان الشيح" الحملة عنوان

مخيم خان الشيح يطلقون صرخة مدوية لكل ضمير حي في وقت ترتفع بها أصواتهم قبل أن 
 .ُيصمتها حصار خانق

الفلسطينيين داخل المخيم يعانون من ظروف صعبة يتكللها نقص حاد في كما أشاروا إلى أن 
كافة المواد الغذائية والطبية، بسبب استمرار قصف المخيم وقطع جميع الطرقات الواصلة إليه 

 .والحصار المطبق المفروض على المخيم منذ أكثر من أسبوعين

وسندًا ألهالي المخيم، وأن يمدوهم  وطالب القائمون على الحملة من المتبرعين أن يكونوا عوناً 
بما يحتاجون إليه، للتخفيف من معاناتهم قبل أن توصد األبواب وتجف شرايين الحياة الواصلة 

 .إليهم

، من سكان مخيم اليرموك على "نور زياد القاضي"في غضون ذلك حصلت الطالبة الفلسطينية 
ات بتقدير امتياز، وذلك من كلية درجة الماجستير باختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلوم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم المكتبات والمعلومات بجامعة دمشق، حيث حملت الرسالة عنوان
 .”حقوق النشر االلكتروني بين االشكالية والحلول"
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ُيشار أنه رغم ظروف الحرب الدائرة في سورية وقساوتها واضطرار العديد من الالجئين 
سوريين للنزوح والهجرة عن مخيماتهم، إال أنهم يصرون على متابعة تحصيلهم الفلسطينين ال

العلمي، هذا ويعاني الطالب أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية من صعوبات كبيرة في تأمين 
الموصالت للوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم خارج مخيماتهم، حيث تتركز المعاناة ما بين 

إن وجدت حيث ال يستطيع األهالي تأمين تكلفة المواصالت بشكل دائم  ارتفاع تعرفة المواصالت
أو اقتصار دوامهم على  ،ألبنائهم مما دفع الطالب للذهاب مشيًا على األقدام لمسافات طويلة

 .أيام محددة من األسبوع أو الشهر كما هو الحال مع كثيرين من طالب الجامعات

 

 6182/ أكتوبر – األول تشرين/ 81/ حتى وأرقام إحصائيات فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .6832يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .سوري في قطاع غزةالجئًا فلسطيني   (1000) •
 .6832ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 79)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 3679)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3630)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 398)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 710)ـ يومًا، والماء ل

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 3873)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3621)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 78)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 963)حوالي : درعا مخيم •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


