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تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم المصري تقضي بمعاملة "
 "الطالب الفلسطيني السوري معاملة الطالب المصري

 
 

  مجهولون ٌقومون بحملة تبلٌغات كبٌرة ضد صفحة مجموعة العمل
 من أجل فلسطٌنًٌ سورٌة على الفٌس بوك

https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria?fref=ts 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا الٌوم فً سورٌة .

 قصف على مخٌمً خان الشٌح والٌرموك .

 األمن السوري ٌعتقل طفالن وأمهما من أبناء مخٌم درعا .

 حملة دهم واعتقال فً مخٌم العائدٌن بحماة .

  معاناة سكان مخٌم الحسٌنٌة إلى تفاقم بسبب الحصار الخانق الذي
. ٌفرضه الجٌش النظامً علٌه منذ أشهر
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح مقيم في " ماىر عدنان النادر"ارتقاء  -

 .مخيم اليرموك، قضى إثر إصابتو برصاص قناص في مخيم اليرموك
 قضى إثر إصابتو برصاص ،من أبناء مخيم درعا (إسماعيلإياد راتب )ارتقاء الشاب -

 .قناص

 
 إسماعيلإياد راتب 

 
 مخيم خان الشيح

م مساء طال عدة مناطق منيا شارع السعيد والثانوية وتعرض مخيم خان الشيح لقصف عنيف الي
وشارع السوق إضافة إلى شارع الرضا واإلسكان والحارة الشرقية، كما تساقطت القذائف عمى 

 ومنازل مجاورة، تسبب القصف بأضرار مادية الألونرول بالعائالت الميجرة تابع ومركز إيواء مأه
. بالغة لمممتمكات واحتراق منزل بالكامل إضافة إلى إصابات طفيفة بن المدنيين

 الميجرين وال وبعضىذا ويذكر أن المخيم منطقة مدنية بالكامل ال تضم سوى األىالي العزل 
 .تواجد لممسمحين فيو إطالقا

ومن جية أخرى يعاني سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف االتصاالت وشح في 
. المواد الغذائية والمحروقات والطحين
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 من آثار القصف على مخيم خان الشيح

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك وسقوط عدد من قذائف عمى 

. منطقة ساحة الريجة وفروج البالون لممأكوالت، أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات
أما عمى الصعيد االقتصادي فال يزال سكانو يشتكون من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضو 

الجيش النظامي عمى المخيم منذ أشير طويمة والتي نجم عنيا نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية 
. والدقيق والمحروقات فيو

 
 مخيم العائدين حماة

وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري شن حممة دىم في مخيم العائدين بحماة 
، وسام سباعي، سالم فانوس: واعتقل عددًا من شبابو في ساعات الصباح الباكر، عرف منيم

. احمد قدورة
 

 مخيم النيرب
 ضخمة ىزت إنفجاراتحالة من اليمع والخوف سرت بين أبناء مخيم النيرب جراء سماع أصوات 

أرجاء المخيم وتصاعد أعمدة دخان كثيف من الجية الشمالية لممخيم، تبين الحقًا أنيا نتيجة 
. قصف المناطق المتاخمة لو

 
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء سادت حارات وأزقة مخيم الحسينية، تخممو سماع 
أصوات قصف عمى المناطق المحيطة بو، ومن جانب آخر يعاني السكان ىناك من نقص في 
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المواد الغذائية واألدوية والخبز والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 
. المخيم منذ أشير عديدة

 
 مخيم السبينة

سكان مخيم السبينة ما زالوا يعانون من استمرار الحصار الخانق الذي تفرضو قوات الجيش 
النظامي عمييم والذي تمنع بموجبو األىالي من الدخول أو الخروج منو واليو، ما تسبب بنقص 

حاد في المواد الغذائية والطبية والمحروقات وتوقف جميع الخدمات فيو من ماء وكيرباء 
. واتصاالت

 
 :لجان عمل أهلي

قامت ىيئة فمسطين الخيرية بشراء معدات صيانة لشبكة الكيرباء في مخيم خان الشيح، وتم 
تسميميا لمفريق الفني المتطوع في الصيانة، ويأتي ذلك ضمن مساعي الييئة لرفع المعاناة عن 
أىالي المخيم وتأمين استمرار الخدمات األساسية التي تشجع األىالي عمى الصمود والبقاء في 

. منازليم
وفي السياق عينو قامت ىيئة فمسطين الخيرية وبالتعاون مع الييئة الخيرية إلغاثة الشعب 
الفمسطيني بإصالح سكر خزان الماء الرئيسي في مخيم خان الشيح وذلك بنقمو إلى منطقة 

. الكسوة
 

 :اعتقال
وأميما، من أبناء " محمد عمي عقاب وشقيقتو ىدى عمي عقاب"األمن السوري يعتقل الطفالن 

 .2013/  مايو15مخيم درعا عمى أحد الحواجز بمدينة درعا يوم 

 
محمد علي عقاب وشقيقته هدى علي عقاب 
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 :مجموعة العمل
حممة تبميغات تعرضت ليا صفحة مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية عمى موقع الفيس 
بوك، وفي التفاصيل قامت مجموعة مجيولة بالتبميغ عن عدد من المنشورات التي تنقل أخبار 

المخيمات الفمسطينية في سورية، ومن جيتيا أكدت المجموعة عمى أنيا تعاممت مع ىذه 
التبميغات، مؤكدة أنيا ستستمر بنقل األخبار رغم ىذه الحمالت التي تيدف لمتعتيم عمى معاناة 

. الالجئين الفمسطينيين في سورية
 

 :حمالت تضامنية
استأنفت حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية اليوم وبالتعاون مع جمعية وقف الرأفة 

االجتماعية توزيع المساعدات عمى النازحين من سورية إلى لبنان في مخيم عين الحموة، حيث 
. قدمت الحممة مساعدات مالية وطرود ووجبات غذائية

 
 :األونروا

سكوت اندرسون مدير / اجتماعا مع السيد 2013\6\2عقدت لجنة المتابعة يوم أمس األحد 
عبد الكريم جودة مسؤول / بحضور الدكتور ،بالنيابة (األونروا)وكالة الغوث وتشغيل الالجئين 

حيث تم االتفاق عمى تقديم دفعة أولى من بدل اإليجار المتفق عميو  ،األونروامكتب الشمال في 
 دوالر أمريكي عن 250سابقا بين المجنة ومدير الوكالة عمى أن تكون الدفعة األولى مبمغ وقدره 

. شيرين وستقوم الوكالة في مطمع األسبوع القادم بالتواصل مع األخوة الالجئين المسجمين لدييا
. سيتم استالم المبمغ عن طريق احد البنوك الذي ستحدده الوكالة الحقا

 
 :مصر

تعميماتو بوجوب معاممة كافة الطالب " إبراىيم غنيم.د"أصدر وزير التربية والتعميم المصري 
. الفمسطينيين القادمين من سوريا معاممة الطمبة المصريين في المدارس المصرية

د محمد خالد األزعر إدارة .وفي السياق ذاتو ناشد المستشار الثقافي لسفارة دولة فمسطين بالقاىرة أ
الجامعات الحكومية المصرية بتطبيق المعايير الخاصة بقبول الطالب الوافدين من سوريا عمى 

 الطالب كانوا يعاممون معاممة أشقائيم السوريين في ىؤالءطمبة فمسطين أيضا وبالنظر إلى كون 
سوريا، وذلك أثناء مشاركتو في اجتماع الطمبة الوافدين الذي نظمو مكتب التعاون الدولي بجامعة 

 .عين شمس
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