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قصف صاروخي يستهدف حي طريق السد الذي تقطنه عائالت " 
 "فلسطينية

 
 

 
 
 

  األمن السوري يعتقل فتاتين فلسطينيتين أثناء استالمهما للمساعدات المالية في درعا 

   الشيح في إدلب وسط اتهامات لألونروا بالتقصير استمرار معاناة ُمهجري مخيم خان

 .بأداء مهامها

   طالبة فلسطينية سورية تفوز بمسابقة انتاج أفضل شريط فيديو عن الحروب في

 .مدارس هولندا
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 آخر التطورات

أفادت األنباء الواردة جنوب سورية، تعرض حي طريق السد بمدينة درعا للقصف بصاروخ أرض 
استهدف عددًا من األبنية السكنية، مما أدى إلى دمار وخراب كبير في " فيل"أرض من نوع  -

المنازل وحالة فزع بين األهالي وخاصة بين األطفال والنساء، مع العلم أن حي طريق السد يضم 
للعوائل الفلسطينية، باإلضافة إلى المئات من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض  تجمعاً 

 . للقصف بشكل متكرر

 
فيما تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية في ظل أوضاع معيشية وأمنية صعبة، 
وخاصة داخل مخيم درعا وتتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي، وتواصل أعمال القصف على 

من مبانيه وسقوط (% 07)المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 
 . ضحايا

أيضًا، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في درعا، قيام  وفي جنوب سورية
عناصر من األمن السوري باعتقال فتاتين فلسطينيتين من سكان بلدة المزيريب من أمام مركز 
الهرم للحواالت المالية، يوم أمس، حيث تم اعتقالهما أثناء توجههما الستالم المساعدة المالية 

 .األونروا التي توزعها وكالة
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 "األونروا"كانوا قد طالبوا  ،يريبيذكر أن العديد من فلسطينيي سورية في مخيم درعا وبلدة المز 

بإيجاد طريقة إليصال المساعدات لهم أو توزيعها بشكل مباشر في المخيم، وذلك خوفًا من 
 .االعتقال من قبل عناصر األمن السوري والمجموعات المحسوبة عليه

ية إلى شمالها، حيث تعاني العشرات من العوائل الفلسطينية السورية الذي تم ومن جنوب سور 
تهجيرها من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مدينة إدلب أوضاعًا 

 .معيشية غاية في القسوة

 
ووردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من المناشدات من تلك األسر 

بالقيام بواجبها تجاههم، وأن تعمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين " األونروا"فادها مطالبة وكالة م
الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء 

 .األوضاع اإلنسانية في المدينة

تمكن من الحصول على أي من مساعدات ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائالت المهجرة لم ت
 .في إدلب" األونروا"اإلغاثية أو المالية، وذلك بسبب عدم تواجد " األونروا"

ع الحصول على المساعدة المالية الدورية التي تقدمها الوكالة أشارت العائالت إلى أنها لم تستطو 
د حل لتلك المشكالت، والعمل للعائالت الفلسطينية في سورية، مطالبة األونروا بالعمل على إيجا

 .على استدراك تقصيرها تجاههم
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الجئ فلسطيني هجروا قسرًا من مخيم خان الشيح لالجئين ( 0077)يشار إلى أن حوالي 
تشرين  02الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءًا من يوم االثنين 

بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح ، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة 0702الثاني 
 .و المناطق المحيطة به

في " تسنيم أحمد ترشحاني"وفي بالد المهجر ومن هولندا، فازت الطالبة الفلسطينية السورية 
مسابقة إنتاج أفضل شريط فيديو عن الحروب وآثارها في مدارس مملكة هولندا، وسيتم تكريمها 

 .ملكة هولندا، والطالبة من ابناء مدينة حلب في سورية مع عدد من الطالبات من قبل

 
 ،لون حالة اندماج مبدعة في أوروبايشار إلى أن العشرات من أبناء فلسطينيي سورية باتوا يشك

متغلبين على الصعوبات والخسائر الكبيرة التي فقدوها خالل سنوات الحرب واللجوء الخمس التي 
  .عاشوها وعانوا فيها
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 2102مايو / أيار 26سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

 (0070 ) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .امرأة( 620)

 (0270 ) معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
 .امرأة( 99)

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار
 .على التوالي( 0670)يدخل يومه 

 (092 ) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 يومًا وعن مخيم اليرموك منذ ( 0002)المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر  انقطاع
 .يوماً ( 929)

 يومًا، ( 0620)مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  أهالي
 .أيام( 002)والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

 في حين 0702ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 20) حوالي ،
ألف، ( 00)ألف، وفي األردن ( 00)يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 2)آالف، وفي تركيا ( 2)وفي مصر 

 


