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قصف يستهدف أحياء درعا البلد وحي طريق السد وحالة ذعر كبيرة "
 "وسط الالجئين الفلسطينيين

      

 
 

  في محيط مخيم حندرات" لواء القدس"إصابة أحد أبناء مخيم النيرب خالل قتاله مع. 

 الجئين في مخيم العائدين بحمص 4يفرج عن  األمن السوري. 

  مهاجر من مياه البحر في يوم واحد 4044إيطاليا تنقذ. 
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 لتطورات آخر 

أفادت األنباء الواردة من جنوب سورية، أن الجيش النظامي استهدف بقذائف الهاون أحياء درعا 
الفلسطينيين، مما أحدث خرابًا في منازل البلد وحي طريق السد المجاور لمخيم درعا لالجئين 

األهالي وحالة ذعر كبيرة بينهم وخاصة األطفال، فيما لم تورد األنباء عن سقوط ضحايا أو 
 .إصابات في صفوف المدنيين

يشار إلى أن العديد من العائالت الفلسطينية وممن نزحوا من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد 
يما يعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة، وحي طريق السد المجاور، ف

فيما يعاني من تبقى من الالجئين داخل مخيم درعا أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في 
يوم، اضافة إلى أعمال ( 028)الجانبين الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم منذ 

داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار  القصف واالشتباكات المتكررة
 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 08)حوالي 

 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين ( 343)وقد وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

%( 08)من أبناء محافظة درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب، وأكدت المجموعة أن ما يزيد عن 
ايا الفلسطينيين في سورية قد قضوا في مدينة درعا جنوب سورية، جاء ذلك ضمن من الضح

الجئو فلــسطين "تقرير حقوقي يتناول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا، تحت عنوان 
 ".في درعا واقع مّر وخيارات صعبة
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فريد "طيني في غضون ذلك، أورد مراسل مجموعة العمل في حلب نبأ إصابة الالجئ الفلس
من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وذلك خالل مشاركته القتال مع " الريفي

الموالي للنظام السوري في محيط مخيم حندرات، حيث ُأصيب بشظايا " لواء القدس" مجموعة 
ج في قذيفة هاون سقطت قربه خالل معارك مخيم حندرات في تلة المضافة، واليزال يتلقى العال

 .المشفى العسكري بحلب

 
مقاتلين من و  تضم الجئين فلسطينيين في مخيم النيرب" لواء القدس"الجدير بالتنويه أن مجموعة 

القمصان و  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو  ريفها الغربيو  مقاتلين من مدينة حلبو  مخيم حندرات
 ،افتتاح فرع له في مخيم الرمل بالالذقية السود واتخذ اللواء مقرًا أساسيًا له في مخيم النيرب، وتم

وقد حاول قائد اللواء افتتاح فروعًا عسكرية في المخيمات الفلسطينية بدمشق إال أن وجود 
 .مجموعات فلسطينية موالية للنظام السوري في دمشق حال دون ذلك

 من جانب آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل، أن األمن السوري أفرج عن أربعة الجئين
فلسطينيين في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص، حيث ُأفرج عن مختار مخيم 

، "إبراهيم مجد األسدي"، والالجئ "أبو أسعد -ضرار أسعد حديد "العائدين الالجئ الفلسطيني 
، وكان الالجئون الثالثة قد تم اعتقالهم بعد صراعات بين األفرع "هشام عطا حسون"والالجئ 

معتز "والمترشحين لمنصب المختار في المخيم، كما أفرج األمن السوري عن الالجئ  األمنية
 .وهو أحد النازحين من مخيم اليرموك إلى مخيم العائدين بعد عشرة أيام من اإلعتقال" عباس
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يشار إلى أن أبناء مخيم العائدين في حمص يعانون من تضييقات كبيرة تمارسها عناصر المفرزة 
ن السوري، حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت اعتقال وتفتيش وتدقيق لهويات التابعة لألم

المارة وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد، علمًا أن 
معتقل فلسطيني من أبناء مخيم العائدين في سجون النظام ( 001)مجموعة العمل وثقت 

 .السوري

 

 إيطاليا
مهاجرًا كانوا يستقلون زوارق  4088حرس الحدود اإليطالي إنها تمكنت من انقاذ نحو قالت قوة 

فقط، وتقول منظمة الهجرة  2801-0-0مطاطية وزورق خشبي في البحر المتوسط يوم الثالثاء 
ألف مهاجر وصلوا الى إيطاليا عن طريق البحر هذا العام، وأن هذا ( 10)العالمية إن أكثر من 

، ولكن عدد الوفيات ازداد في 2800نخفاضًا مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي العدد يمثل ا
 .الفترة ذاتها، وأضافت إن معظم زوارق المهاجرين انطلقت من ليبيا تليها مصر

 
آالف  08في حين قالت مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 

ماتوا الى اآلن هذا  2088، منهم أكثر من 2804البحر منذ عام  مهاجر ماتوا غرقًا في مياه
 .العام

يشار إلى أن ليبيا عادت لتتصدر واجهة الهجرة لالجئين الراغبين بالهجرة نحو أوروبا وخصوصًا 
عقب االتفاق التركي األوربي، حيث نشطت عمليات تهريب المهاجرين، بالرغم من تشديد االتحاد 
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ألمنية على سواحله، حيث خرج منها آالف المهاجرين الفلسطينيين والسوريين األوروبي إجراءاته ا
 .عبر رحالت بحرية محفوفة بالمخاطر فمنهم من وصل ومنهم من قضى غرقاً 

 

 6106/ تموز ــ يوليو/ 6/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 00088) •
 .سوري في لبنانالجئ فلسطيني ( 425088 •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1888) •

2800. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0888) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.2)أكثر من  •

 .2800ول األ
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 110)والماء لـ  ،يوماً ( 0001)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 0000)
 .ضحية( 000)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 810)ع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمن: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0018)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 08)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 028)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


