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ضحية فلسطينية من أبناء مخيم العائدين بحماة قضوا منذ بداية (29) "
 "الصراع الدائر في سورية

      

 
 

 قصف مدفعي يتعرض له محيط مخيم خان الشيح 

  الشيحمجموعة العمل ترصد الواقع التعليمي في مخيم خان  

 أهالي مخيم الرمدان يعانون من أزمات معيشية ضاغطة  

  مجموعات المعارضة السورية تواصل اختطاف الجئ فلسطيني للعام الثالث على
 التوالي

  اعتقال طفلة فلسطينية ووالدتها منذ عامين ونصف واألمن السوري يتكتم على
 مصيرهما

  الجزر اليونانيةأطفال غرقاً قبالة إحدى  7مهاجراً بينهم  31قضاء 
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 حصائياتا
ضحية ( 92)وثق قسم األرشفة والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط 

 9155مارس  –آذار  51فلسطينية من أبناء مخيم العائدين في حماة في الفترة الممتدة ما بين 
بطلق ناري،  55برصاص قناص، فيما قضى  6بينهم  ،9151ديسمبر  –كانون األول  92و
جراء خطفهم ومن ثم قتلهم، في حين  9تحت التعذيب، و 4نتيجة تفجير سيارة مفخخة،  2و

 .أعدم الجئ من أبناء المخيم ميدانيا
ُيشار إلى أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية 

 .حية، وذلك اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةض( 2104)بلغ 

 
 آخر التطورات

المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق لقصف مدفعي استهدف محيط  تعرضت
أوتستراد السالم جهة منطقة الحسينية، كما استهدف القصف شارع اإلسكان ومنازل المدنيين 

 .المدنيين المهجرين جراء شظايا القذائفوسط أنباء عن قضاء أحد 
والجدير ذكره أن القصف الذي يطال المخيم ومحيطه مصدره موقع تلة الكابوسية والذي يشكل 
هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر الذي أصابهم من تلك التلة حيث القصف 

الضحايا والجرحى من الالجئين  بالدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد من
 .الفلسطينيين في مخيم خان الشيح

ويوجد في المخيم  ،أما من الجانب التعليمي اهتم سكان مخيم خان الشيح بالتعليم اهتمامًا بالغاً 
( بيريا –بئر السبع )ست مدارس تديرها األونروا أربعة منها ابتدائية مدرستان للذكور هما 

( بئر السبع)ن إعداديتان مدرسة مدرستا، و (عين ماهل –دير عمرو )ومدرستان لإلناث هما 
السوريين المقيمين لإلناث، باإلضافة إلى مدرسة ابتدائية حكومية تخدم ( سلمه) للذكور ومدرسة

 .في المخيم، وثانوية وعدة رياض أطفال
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حالياً يعاني الوضع التعليمي من عدة صعوبات ومنها قلة المدرسين المتواجدين في المخيم 
ونتيجة بسبب القصف على المزارع المحاذية للنهر ووصول الشظايا إلى المدارس تم إيقاف 

ناث من الصف األول حتى الصف الرابع الدوام في المدارس باستثناء ابتدائية بي ريا ذكور وا 
ناث ( أونروا) واعدادية بئر السبع وسلمه من الصف الخامس حتى الصف التاسع ذكور وا 
ويتم االعتماد على الكادر التدريسي األساسي لألونروا  ،وثانوية وابتدائية حكوميتين( اونروا)

التخصصات التي ال يغطيها الكادر إضافة إلى عدد من المتعاقدين من أبناء المخيم في 
 .األساسي

في غضون ذلك يعاني أهالي مخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة 
كم تقريبًا من أزمات معيشية خانقة، أهمها  2كم، ويبعد عن مدينة الضمير مسافة  11ما يقارب 

 .ية والمحروقات، وغالء في األسعارانتشار البطالة وعدم توافر المواد الغذائية واألدو 
توترًا أمنيًا كبيرًا، ما انعكس على سكانه الذين يشتكون من  ،فيما تشهد المناطق المتاخمة لمخيم

عدم االستقرار واألمن واألمان، جراء استمرار االشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش 
 .كذلك ى النظامي من جهة، ومجموعات المعارضة السورية من جهة أخر 
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 معتقلون 
في العقد " أبو حسن أبو حرش"تواصل مجموعات المعارضة السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني 

لى اآلن ال تتوفر  الخامس من عمره، وذلك بعد اختطافه قبل ثالث سنوات أثناء عمله وا 
العلم معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله سوى بعض اإلشاعات غير المؤكدة عن قتله، مع 

 .أنه كان يعمل سائق مدني خطف أثناء نقله بعض السلع الغذائية لمطار حلب

 
يشار إلى أن العديد من الالجئين الفلسطينيين تم اختطافهم من قبل مجموعات المعارضة بتهمة 
التعامل مع النظام السوري، في حين تتكتم تلك المجموعات عن مصيرهم أوأماكن اعتقالهم، وفي 

الحاالت يتم اإلعالن عن إعدامه كما حدث مع عدد من الالجئين الفلسطينيين من أبناء بعض 
 .مخيم خان الشيح

والتي تبلغ " هديل العياثي"تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الطفلة الفلسطينية السورية 
قالهما من حيث تم اعت ،9152عام  \ 2منذ شهر " تغريد عيسات"أعوام ووالدتها  4من العمر 

حاجز األعالف التابع للنظام السوري في الحجر 
األسود المالصق لمخيم اليرموك، ولم ترد عنهما 
معلومات بعد ذلك ولم ُتعرف ظروف اعتقالهما حتى 
اللحظة، في حين يتكتم األمن السوري على مصيرهما 

 .معتقل فلسطيني 5111إلى جانب أكثر من 
 32منهم  5152ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن 

الجئة فلسطينية، فيما تؤكد شهادات مفرج عنهم من 
 .الشبح حتى االغتصابو  سجون النظام تعرض المعتقلين لشتى أنواع التعذيب بدًءا من الضرب
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 اليونان
الجئًا بينهم رضيع وستة أطفال جراء غرق قاربهم المطاطي في مياه بحر إيجه، قبالة  52قضى 

اليونانية، ونقلت وكاالت األنباء بيان خفر السواحل اليوناني، وقال  (فارماكونيسي)سواحل جزيرة 
آخرين،  52شخصًا كانوا على متن القارب، وانتشلت جثث  51فيه أن فرقهم تمكنت من إنقاذ 

 .أطفال وامرأتين، وأنهم يواصلون البحث عن آخر مفقود 6بينهم رضيع و
 امرأتان وهم في حالة غيبوبة إلى أشخاص من الناجين، بينهم 2وأشار البيان إلى نقل 

 .لتلقي العالج" ليروس"المستشفى في جزيرة 
الجدير بالذكر أن السواحل التركية تعد نقطة انطالق لمئات المراكب التي تقل الجئين فارين من 
الحرب في سورية نحو أوروبا، حيث خرج اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من تلك الشواطئ 

 .نان أو إيطالياللوصول إلى اليو 
 

 3102/ كانون األول ــ ديسمبر / 32/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 410111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 
 .9151يوليو لغاية 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 26)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 464)يومًا، والماء لـ ( 234)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 214)لليوم 
 .ضحية( 504)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 361)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 266)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 31)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 651)لي حوا: 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 


