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 "قصف عمى مخيم خان دنون يسفر عن ثالث ضحايا وعدد من الجرحى"
 

 
 
 
 

 قصف بالبراميل يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 عودة عدد من الطالب إلى مخيم اليرموك المحاصر. 

 لبنان يسمح بدخول عدد من الطالب الفلسطينيين السوريين. 

 فلسطينيو سورية في مخيم عين الحلوة يعتصمون أمام مكتب األونروا. 

 "تقرير لمجموعة " الالجئ الفلسطيني من سورية إلى لبنان والخيار الوحيد

 .العمل يسلط التقرير على معاناة فلسطينيي سورية في لبنان
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 ضحايا

ثالثة فمسطينيين قضوا أمس إثر القصف الذي استيدف مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين 
 :بريف دمشق، والضحايا ىم

 .الطفل دياب موسى محمود، محي الدين عوض، أحمد عبد اهلل مصطفى السوالمي
   

 آخر التطورات في سورية
تعرض مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لمقصف بعدد من قذائف الياون مما 

أسفر عن ثالث ضحايا وعدد من الجرحى، ىذا ويشيد المخيم حالة من التوتر منذ عدة أيام 
. وذلك بسبب ارتفاع حدة األعمال العسكرية في محيطو

ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف 
 ومن جانب آخر عّمت مخيم خان الشيح بريف دمشق حالة من اليمع نتيجة القصف ،والحصار

العنيف الذي تعرضت لو المناطق المحيطة بالمخيم حيث استيدفت تمك المناطق بعدد من 
البراميل المتفجرة سمعت أصوات انفجاراتيا داخل المخيم، وعمى صعيد آخر شيد مخيم اليرموك 
توزيع كميات من المساعدات عمى األىالي المحاصرين، ترافق ذلك مع السماح بعودة عدد من 

 .طالب مرحمة التعميم األساسي إلى المخيم بعد أن أنيوا تقديم االمتحانات الرسمية

 
 من إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك وعودة بعض الطالب
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 لبنان
سمحت السمطات المبنانية أمس لعدد من الطالب الفمسطينيين السوريين الذين كانوا يؤدون 

امتحاناتيم الرسمية في سورية بالدخول إلى لبنان حيث توجد بقية عائالتيم، فيما اليزال منع 
دخول الفمسطينيين السوريين قائم ويذكر أن لبنان قد اتخذ سمسمة من اإلجراءات بحق الالجئين 

 .الفمسطينيين من سورية والتي من شأنيا أن تحد من دخوليم وبقائيم فيو
وفي سياق متصل نظم عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان اعتصامًا أمام مكتب 
األونروا في مخيم عين الحموة، وذلك احتجاجًا عمى أوضاعيم المعيشية السيئة في لبنان، ىذا 

وطالب المعتصمون من خالل المذكرة التي سمموىا لمدير المخيم من األونروا التدخل من أجل 
حل مشكمة منع فمسطينيي سورية من الدخول إلى لبنان، ومشكمة تجديد اإلقامات وما يترتب 

 .عمييا من تكمفة باىظة في ظل تردي األوضاع المادية لفمسطينيي سورية في لبنان

 
عتصام أمام مكتب األونروا في مخيم عين الحموة اال

الالجئ الفمسطيني "ومن جانبيا أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تقريرًا بعنوان 
حيث يسمط التقرير الضوء عمى الوضع القانوني لالجئين " من سورية إلى لبنان والخيار الوحيد

الفمسطينيين السوريين في لبنان وما يتعرضون لو من تضييق تحت مسميات عديدة منيا 
والتي تخمص جميعيا إلى نتيجة واحدة وىي أن الالجئ " التنظيم،التسوية، المنع، الترحيل"

 .الفمسطينيي السوري غير مرغوب فيو في لبنان
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كما يشير التقرير إلى أن التمييز بالمعاممة بين الجئي سورية في لبنان باإلضافة إلى القرارات 
المتعمقة بالفمسطيني السوري شكال عاماًل جديدًا من عوامل الخطورة التي تجتاح المجتمع 

الفمسطيني السوري، فمقد استطاع الفمسطيني في سورية اختيار سبياًل ما من عدة سبل يوم داىمو 
 .الخطر، تمكن من خاللو الفرار بأىمو استنقاذًا لما يمكن انقاذه،

ويضيف التقرير أن القرارات المبنانية األخيرة صادرت خياره الوحيد في البقاء الجئًا داخل لبنان 
ريثما تنتيي األزمة السورية بل فرضت عميو خيارًا جديدًا أال وىو العودة من حيث أتى عاجاًل أم 

فيل من منصف ليذا الالجئ أو .آجاًل بغض النظر عن ثأثير ما يجري ىناك عمى حياتو
بواكي؟؟؟ 

 :يمكنكم قراءة التقرير عبر الرابط التالي
 اضغط ىنا
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