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هاون على مسجد وسقوط قذيفة ..قصف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة"
 "في مخيم خان الشيح

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية. 

 واعتصام في الذكرى الثالثة لحصاره..قصف يستهدف مخيم اليرموك. 

  اإلغاثية توزع وجبات غذائية في المزيريب جنوب سوريةالوفاء. 

 02 ضحية من أبناء مخيم الرمل في الالذقية قضوا منذ بداية األحداث في سورية. 

 ندوة لمركز العودة في لندن تتطرق ألوضاع فلسطينيي سورية. 

 توزيع مساعدات غذائية على فلسطينيي سورية في بإسطنبول التركية. 
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 ضحايا
، إثر نقص التغذية والرعاية الطبية، (8591)مواليد " حسن طه حسين أبو طه"المسن قضى 

وذلك بعد أن أخرج من مخيم اليرموك لتلقي العالج في مشافي دمشق، مما يرفع حصيلة ضحايا 
 .ضحية( 811)الحصار المفروض على مخيم اليرموك إلى 

 
 "حسن طه حسين أبو طه"المسن من تشييع 

من أبناء مخيم درعا خالل االشتباكات الدائرة بحي  "مهند هزاع" ئ الفلسطينيكما قضى الالج
المنشية في مدينة درعا بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة، يشار أن مجموعة 

ضحية من أبناء مخيم درعا قضى معظمهم في القصف بالبراميل المتفجرة  382العمل وثقت 
 .عددًا من أبناء المخيم خالل مشاركته في الصراع الجاري بسوريةوالصواريخ، في حين قضى 

 
 مهند هزاع
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 آخر التطورات
ألقت الطائرات السورية يوم أمس برمياًل متفجرًا على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 
سورية، أسفر عن وقوع عدد من االصابات بين المدنيين، ترافق ذلك مع قصف عنيف للمناطق 
والبلدات المتاخمة له، حيث أكد مراسل مجموعة العمل أن الطيران المروحي ألقى حوالي خمسة 
عشر برمياًل متفجرًا على أحياء مختلفة بالقرب من مخيم درعا خالل أقل من ساعة، ونوه 
المراسل أن المنطقة الجنوبية تتعرض لقصف الطائرات السورية منذ أن أعلنت فصائل الجبهة 

 –حزيران /  39ي المعارضة السورية المسلحة عن إطالق معركة عاصفة الجنوب يوم الجنوبية ف
بهدف السيطرة على المناطق التي ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في  ،يونيو المنصرم
 .محافظة درعا

 
 مخيم درعا

وفي السياق استهدف الجيش النظامي السوري مسجد الهدى في مخيم خان الشيح بقذيفة هاون 
اقتصرت أضرارها على الماديات، وبحسب شهادة أحد أبناء المخيم أن المسجد كان فارغًا من 

وقت تجمع المصلين في المسجد لوقع الكثير من أنه لو تزامن سقوطها في ، وأضاف "المصلين
حى، فيما يستمر انقطاع جميع الطرق الواصلة بين مخيم خان الشيح وبين الضحايا والجر 

، وذلك نتيجة استمرار القصف (خان الشيح -زاكية )المناطق المجاورة باستثناء طريق 
 .واالشتباكات التي تتعرض له المناطق المتاخمة للمخيم

من القذائف على  أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق فقد ُسجل سقوط عدد
أماكن متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات، إلى ذلك اعتصمت المؤسسات والهيئات 
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العاملة فيه يوم أول أمس في الذكرى الثالثة لفرض الحصار عليه من قبل الجيش النظامي 
ق والمجموعات الفلسطينية الموالية له، حيث طالب المعتصمون بوقف إطالق النار، وفتح طري

دخال المساعدات الغذائية إليه، وا عادة كافة الخدمات من ماء وكهرباء وبنية تحتية،  المخيم، وا 
كما عبر المعتصمون عن تضامنهم مع الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في 

والذين يعانون من أوضاعًا معيشية قاسية، ومن تقليصات خدمات األونروا وسوء معاملة ،لبنان
األمنية اللبنانية مع الملف الفلسطيني السوري، ُيذكر أن الجيش النظامي فرض في السلطات 

حصار جزئي على المخيم، من خالل وضع حواجز عند أطرافه ومداخله،  3183صيف عام 
، حيث منع الجيش النظامي إدخال 3182يوليو / فيما ٌفرض حصار تام على المخيم منذ تموز

مما أدى إلى حدوث كارثة .زوت واألدوية والمواد الطبية إلى المخيمالمواد الغذائية والغاز والما
 .الجئًا نتيجة الحصار ونقص الرعاية والعناية الطبية 811إنسانية في المخيم، كما أودت بحياة 

 
 اعتصام مخيم اليرموك بالذكرى الثالثة للحصار

في مدينة " إفطار الصائم"وفي سياق مختلف نفذت مؤسسة الوفاء اإلغاثية يوم أول أمس مشروع 
المزيريب جنوب سورية، حيث تم تجهيز وتوزيع الوجبات الغذائية على األهالي التي تعاني من 

وكانت المؤسسة قد قامت بعدة مشاريع خيرية في مخيم اليرموك  ،حصار الجيش النظامي
ئين الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في سورية في مبادرة منها لتخفيف آثار الحرب على الالج

 .في سورية
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الجئ فلسطيني في تجمع المزيريب يعانون من نقص المواد الغذائية  1911يذكر أن حوالي 
والطبية وارتفاع أسعارها إن توفرت، عالوة على استهدافهم المتواصل بالبراميل المتفجرة 

 .ضحية ودمارًا كبيرًا في المنازل 21والصواريخ والتي خلفت أكثر من 

 
 في مدينة المزيريب" إفطار الصائم"وع مشر 

ومن جهة أخرى كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
" 31"ة األحداث في سورية وصل إلى عدد الضحايا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية منذ بداي

بطلق ناري، بينما  2برصاص قناص، و 3قضوا تحت التعذيب، فيما قضى  88ضحية بينهم 
 .بسبب اختطافهما وقتلهما بعد ذلك، إلى ذلك قضى الجئ أثر أزمة صحية 3قضى 

 
 لندن

التحديات التي تواجه األوضاع االقتصادية "لندن، ندوة بعنوان / يعقد مركز العودة الفلسطيني 
في  3189 /يوليو  –تموز /  1، وذلك يوم "واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين والبحث عن حلول

حيث يتحدث  ،Room: House Of Lords CR4Aالساعة السادسة وحتى الثامنة مساًء في 
في الندوة التي تترأسها البارونة جيني تونغ، كل من سفير دولة فلسطين في بريطانيا البروفيسور 
مانويل حساسيان، وكلير شورت السياسية والعضو السابق في البرلمان البريطاني، وبيل براون 
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منسق مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمل، وسامح حبيب منسق اإلعالم والعالقات العامة 
 .في مركز العودة، وساديا دار الباحثة في مركز العودة

معاناتهم جراء و  يجدر التنويه أن الندوة ستخصص حيز كبير لمناقشة أوضاع فلسطينيي سورية
 .انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية عليهم

 
 تركيا

وزعت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا فرع اسطنبول بالتعاون مع جمعية طريق الحياة، 
مساعدات غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية التي تعيش في القسم اآلسيوي من 

سلة غذائية للعائالت الفلسطينية في ( 35)كما وزعت اللجنة في القسم األوروبي  ،اسطنبول
ُيشار أن هذه ."باغجلر، والسلطان غازي، وكرازليو  ،أوك ميدان"ل األوروبية ضواحي إسطنبو 

المساعدات ال تشمل جميع العائالت الفلسطينية السورية المتواجدة في تركيا والتي يبلغ تعداها 
 .وفق إحصائيات غير رسمية 0111حوالي 

 
 5102/ يوليو  -تموز  6الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 11..81) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  11 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 111.)الجئًا في لبنان، ( 98211)األردن و

 .3189لغاية فبراير " األونروا"
 .الل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خ( .2)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 355)يومًا، والماء لـ ( 115)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 125)
 .ضحية( 811)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

نظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش ال: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 31.)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 18.)

عات أيام بعد سيطرة مجمو ( 112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( .00)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

لة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواص: مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


