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غارات جوية تستهدف مخيم خان الشيح تسفر عن دمار 

 هائل ووقوع عدة إصابات معظمها من األطفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار حاالت الخطف بهدف المال ضد الالجئين الفلسطينيين في سورية. 

 لطالبة المتفوقة )ربا شموط(: دائماً يوجد حل ويوجد أمل هذه رسالتي لجميع ا

 .الطالب الجدد في السويد

  مؤسسة قطرية تطلق مبادرة "علم طفالً" لدعم تعليم أطفال الالجئين

 .الفلسطينيين السوريين
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  التطورات آخر

 مخيم استهدفت ةجوي غارة أمس، ،يوم – روسية أنها يعتقد – حربية طائرات شنّت

 بين اصابات ثالث عن أسفرت دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان

 وسط المنازل أحد استهدفت الغارة فإن العمل مجموعة لمراسل ووفقا   المدنيين،

 العامين، عمره يتجاوز ال وطفل صغيرة فتاة مع النساء إحدى إصابة إلى أدت المخيم

 من حالة أن مراسلنا قال فيما األهالي، منازل في كبيرا   دمارا   القصف خلف كما

 .والنساء األطفال وخاصة األهالي صفوف في انتشرت والهلع الرعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصابات من وعدد فتى قضاء إلى أدى والذي المخيم استهداف من يوم بعد ذلك يأتي

 العسكرية باألعمال حاد تصاعد الشيح خان مخيم يشهد حيث المدنيين، صفوف في

 الالجئين صفوف في والجرحى الضحايا من مزيدا   خلفت والتي الماضية، األشهر في

 .مسلحة مظاهر أية من المخيم خلو من الرغم على الفلسطينيين

 المخيم بين الواصلة الطرقات جميع قطع النظامي الجيش حواجز تواصل فيما

 العديد وفقدان المعيشية، األزمات تفاقم إلى أدى الذي األمر دمشق، العاصمة ومركز

 .اآلخر بعضها أسعار وارتفاع الغذائية، والمواد األدوية أصناف من

 سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة متعددة مصادر أكدت آخر صعيد وعلى

 سورية، في الفلسطينيين الالجئين من الفدية وطلب الخطف حاالت من العديد تسجيل

 الالجئين من والميسورة المعروفة األسر أبناء على الحاالت تلك تتركز حيث

 عن المسؤولين أن المصادر أكدت فيما السورية، المدن في السوريين الفلسطينيين

 مناطق في السورية األمن أجهزة من المقربين بعض من إما هم غالبا   العمليات تلك
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 المعارضة، مناطق في السورية المعارضة على المحسوبين من أو النظام، سيطرة

 .عنهم اإلفراج مقابل مالية مبالغ على ذويهم بمساومة الخاطفون وميق حيث

 أن يذكر أبنائها، حياة على خوفا   االختطاف حوادث عن العائالت معظم تتكتم فيما

 لم الفلسطينيين لالجئين اختفاء حالة( 022) من أكثر وثقت قد كانت العمل مجموعة

 .معتقلين أو مختطفين أو مفقودين أكانوا سواء تفاصل أي عنهم تعرف

 02" )شموط ربا" السورية الفلسطينية الشابة تمكنت حيث السويد، إلى وباالنتقال

 الصيدلة بكلية االلتحاق من أعوام، ثالثة من أقل منذ السويد إلى وصلت والتي( عاما  

 وبعض اللغة ودراسة الشهادات تعديل عقبات على متغلبة السويدية، مالمو بجامعة

 أولى القادمة األيام في ستبدأ حيث قياسي، وقت في وذلك المكملة، العلمية المواد

 .السويد في الجامعية الدراسة مقاعد على أيامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجهتها التي العقبات عن سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة" ربا" وتتحدث

 اللغة في البداية من للبدء اضطررت السويد في" قائلة   دراستها، مسيرة خالل

 تعديل يتم لم ألنه الناقصة موادي إلكمال الثانوية من العملي المستوى وفي السويدية

 ."فيه كبيرة رغبة لي كانت الذي الصيدلة وهو آخر فرعا   فاخترت الهندسة شهادة

 شهور( 3) بمدة( sfi) وانهيت( torpsbruk) قرية في( sfi) بمدرسة فبدأت

( 4) انتظرت بعدها ثم قصير بوقت انهيتها ألني المدرسة من منحة على وحصلت

 كان وهذا سنة نصف كل كورس تبدأ القرية ألن التالي بالكورس ابدأ لكي شهور

 مدينة إلى انتقلنا بعدها لكن بسرعة موادي إنهاء أردت ألني علي كبيرا   ضغطا   يشكل

 أنهيت ونصف سنة وخالل النواحي جميع من أفضل هنا الوضع والحمدهلل هلسنبوري

 ."اخترته الذي الصيدلة لفرع المطلوب
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 انحلت وبذلك هلسنبوري من القريبة مالمو في يبدأ سنة أول هو الحظ ولحسن

 معدل فالحمدهلل المعدل يكن لم الصيدلة فرع في والصعوبة الكبير الضغط) مشكلتي

 بجامعات موجود أنه كانت الصعوبة لي بالنسبة ولكن الصيدلة لدخول ويؤهلني عالي

 السنوات عدد بنفس النتيجة نفس الى يؤدي اخر طريقا اخترت لذلك عني وبعيدة قليلة

 طريق عن ادرس ان او لوحدي سنوات 5 الدرس اوبساال الى االنتقال استطيع ال فانا

 (.."السنوات كل النت

 الصيدلة برنامج اخترت( "شموط ربا) تقول الصيدلة بكلية التحاقها وعن

receptarie ، ضغط الخفف أوميو في ماجستير سنتين سأكمل وبعدها مالمو في 

 .distans سنوات الخمس كل دراسة

 السويد، في المتواجدين جيلها ألبناء هامة نصيحة" شموط ربا" الشابة وجهت كما

 يستمعوا ال وان بإيجابية هنا الدراسة مع يتعاملوا ان الطالب جميع من اتمنى"  فتقول

 جدا صعبة اللغة ان كثيرا سمعت حيث جدا مهم النفسي فالعامل الناجحين لقصص اال

.. الشروط جميع حققت لو حتى جدا صعب الجامعي والقبول طويل مشوار وينتظرني

 الطالب، لجميع رسالتي هذه أمل ويوجد حل يوجد دائما  .. هذا من شيئا ماكان الحمدهلل

 في وخصوصا   انفسنا نحن اال يحققها ولن وتعب تقدير كل منا تستحق الجميلة أحالمنا

 ..." للجميع الطريق وتسهل النجاح ترعى السويد مثل بلد

 

 أهلي عمل لجان

 إلى تهدف والتي(  طفال   علم)  مبادرة" القطرية الجميع فوق التعليم" مؤسسة" أطلقت

 حيث ، التعليم في حقوقهم من المحرومين السوريين الفلسطينيين األطفال عدد تقليل

 نوعي تعليم ضمان أجل من شراكة تطوير على" طفال   علم" ومبادرة األونروا تعمل

 خالل من وذلك سورية في النزاع جراء تضرروا الذين فلسطين الجئي طلبة لكافة

 ".األونروا" الغوث وكالة بحسب الطوارئ حاالت في للتعليم برنامجها

 حاالت في للتعليم برنامجها أن األونروا وقالت دوالر، مليون 4،4 الدعم قيمة وبلغت

 دعم تقديم خالل من وذلك بالمنهاج الحاق على األطفال مساعدة إلى يهدف الطوارئ

 اإلضافية والحصص الذاتي التعلم مواد تطوير تسهل مثلما الرئيسة المواد في إضافي

 .الفضائية التلفزيونية األونروا قناة أو االنترنت خالل من سواء

 

 6302/ يوليو ــ تموز/ 03/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 05522) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 40،522) •
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 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 2222) •

 .0205 يوليو لغاية" األونروا"

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 0222) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 0222) •

 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 94) من أكثر •

0202. 

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 يوما ،( 0022) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 0034) لليوم المخيم

 .ضحية( 009) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 204) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 440) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 0004) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه لمعارضةا مجموعات

 من( %92) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 043) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 


