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وانفجار عبوة ناسفة في ..الجئان فلسطينيان يقضان في سورية"
 "المزيريب

 
 

 تعرض مخيم اليرموك للقصف بالصواريخ وقذائف الهاون. 

 سقوط عدة قذائف على مخيم خان الشيح. 
  الوافدينسقوط قذيفتي هاون على مخيم. 

 وفد من معلمي فلسطينيي سورية في لبنان يزور مسؤول ملف التعليم في األونروا. 

 لجنة القدس الخيرية تقيم إفطاراً جماعياً في مخيم البداوي. 

 السلطات المقدونية تعتقل الجئ فلسطيني سوري. 

 "134 " 5132الجئاً فلسطينياً قضوا منذ مطلع العام الجاري. 
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 ضحايا
 –تموز / 7من أبناء مخيم درعا صباح يوم أمس الثالثاء " نضال أحمد العلي الصليبي "قضى 

 .يونيو، وذلك بعد سقوط قذائف على حي الكاشف بدرعا
من أبناء مخيم درعا في بلدة نصيب بمحافظة " محمد درويش"كما قضى الالجئ الفلسطيني 

 .درعا جراء قصف الطيران الحربي على المنطقة
ضحية من أبناء مخيم درعا قضوا خالل أحداث الحرب في  412مجموعة العمل وثقت ُيشار أن 

 .سورية والعديد منهم قضى خالل مشاركته في الصراع الدائر في سورية
 

 آخر التطورات
الجئًا فلسطينيًا، اقتصرت أضرارها  0088انفجرت عبوة ناسفة في بلدة المزيريب التي يقطنها 

أورده مراسل مجموعة العمل أن العبوة الناسفة كانت قد ُزرعت في على الماديات، وبحسب ما 
دون أن توقع أي اصابات بين المدنيين، فيما " السرافيس"إحدى المحالت التجارية على دوار 

حّمل العديد من أبناء المزيريب النظام السوري وأعوانه المسؤولية عن االنفجار، إذ تم توثيق 
ريب وعدة مناطق ومخيمات فلسطينية، أدت إلى سقوط العشرات من حاالت مشابهة في بلدة المزي

 .الضحايا

 
 المزيريبتجمع  مكان انفجار العبوة الناسفة في 

قذائف الهاون، و  األربعاء للقصف بالصواريخ –أما في دمشق تعرض مخيم اليرموك ليل الثالثاء 
شارع اليرموك الرئيسي، حيث تم تسجيل سقوط صاروخين على شارع حيفا وعدة صواريخ على 

مما تسبب بدمار كبير مكان سقوطهما، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين الجيش 
 .، وجبهة النصرة على عدة محاور قتالية في المخيم"داعش"و النظامي والمجموعات الموالية له،
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 ،م خان الشيحوباالنتقال إلى ريف دمشق قصف الجيش النظامي بالمدفعية الثقيلة أطراف مخي
فيما نقل مراسلنا نبأ سقوط عدد من القذائف داخل المخيم، مشيرًا إلى أن أحدى القذائف سقطت 
في الشارع العام على منزل تعود ملكيته آلل عرسان وأخرى على منزل في حارة السمكية، وثالثة 

على  سقطت على إحدى المحالت مقابل صيدلية رافع على الشارع العام اقتصرت األضرار
في غضون ذلك ال تزال البلدات والمناطق المحيطة بمخيم خان الشيح تشهد ارتفاعًا في .الماديات

 .العمليات العسكرية السورية والهجمات الجوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة

 
 مكان سقوط أحد القذائف في مخيم خان الشيح

/ السرافيس/عند موقف الحافالت تعرض مخيم الوافدين لسقوط قذيفتين، سقطت األولى كما 
عامًا تم نقله إلى أحدى المشافي / 11/والثانية على أطراف المخيم أسفرتا عن إصابة طفل 

القريبة من المخيم لتلقي العالج، يشار أن المخيم الذي يضم عدد من الالجئين الفلسطينيين 
وسوء في األوضاع المعيشية والنازحين السوريين يعاني من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة 

 .حتى قبل اندالع األحداث في سورية
 

 لبنان
مسؤول ملف التعليم " منير إبراهيم" قام وفد من تجمع معلمي فلسطينيي سورية في لبنان، بزيارة

يوليو الحالي، حيث أطلع الوفد اإلبراهيم على آليات عمل  -تموز /  6في األونروا يوم االثنين 
األهداف التي أنشأ من أجله التجمع، ووسائله التي يسعى من خاللها مساعدة التجمع، وشرح له 

الطلبة الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان، إلى ذلك تطرق المجتمعون للحديث عن 
مواضيع مختلفة منها كيفية دعم التعليم والمعلمين، وتكريم الطالب الناجحين الذين تفوقوا في 

 .المعيشية التي مر بها أبناء فلسطينيي سوريةلبنان رغم كل الظروف 
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في ختام الزيارة تلقى الوفد وعدًا من مسؤول ملف التعليم في األونروا ببذل جهوده لدعم التجمع 
 .والمساهمة في التخفيف من آثار التهجير على المعلمين الفلسطينيين السوريين في لبنان

 ،بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سوريا في لبنانوفي سياق محتلف أقامت لجنة القدس الخيرية 
إفطارًا جماعيًا للعائالت الفلسطينية القادمة من سورية وعدد من أسر الالجئين السوريين المقيمين 
في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز عالقات التكافل 

ة السورية المهجرة إلى لبنان، وكذلك للتخفيف من االجتماعي بين أبناء المخيمات الفلسطيني
 .األعباء االقتصادية عنهم واألوضاع اإلنسانية القاسية التي يشتكون منها

 
 اإلفطار الجماعي في مخيم البداوي

 
 مقدونيا

بتهمة دخول أراضيها " سامي خالد دياب"قامت السلطات المقدونية باعتقال الالجئ الفلسطيني 
 .شرعيةبطريقة غير 

من / كان قد ُفقد في مقدونيا يوم العاشر" الدياب"هذا وكانت مجموعة العمل قد ذكرت أن الالجئ 
 .، وذلك أثناء محاولته السفر إلى أوروبا4810/ ابريل  –أيار 

يذكر أن مقدونيا أصبحت أحد المحطات التي يمر بها الالجئون الفلسطينيون الهاربون من 
حيث يكملون طريقهم بعد وصولهم إلى اليونان فمقدونيا وبعدها الحرب الدائرة في سورية 

 .يستكملون وجهتهم إلى دول أوروبا
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 احصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا منذ مطلع العام " 112"كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

نيو الماضي، يو  –في سورية منذ بداية األحداث فيها وحتى نهاية شهر حزيران  4810الجاري 
كما أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل أن الضحايا توزعوا خالل الستة أشهر الماضية على 

 : النحو التالي
في سورية، وفي شهر  4810/الجئًا فلسطينيًا خالل شهر يناير ــ كانون الثاني " 11"قضى 

مارس فقد قضى  –آذار  الجئًا فلسطينيًا، أما خالل شهر" 20"فقد قضى  4810/شباط ــ فبراير 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى في « 01»الجئ فلسطيني، بينهم « 188»

 الجئا أصيبوا بإطالق نار، 14الجئًا فلسطينيًا، بينهم  60ابريل  –شهر نيسان 
فيما أعلن فريق الرصد  ،4810/مايو  -الجئًا فلسطينيًا خالل شهر أيار " 10"في حين قضى 

يونيو  –الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران " 12"التوثيق في مجموعة العمل أن و 
/4810. 

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 
 .ضحية" 4241" سورية قد بلغ 

 
 5102/ يوليو  -تموز  8الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 18.607) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  08 •
ذلك وفق احصائيات و  الجئًا في مصر،( 6888)الجئًا في لبنان، ( 01188)األردن و

 .4810لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
 .خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا ( 16)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 181)يومًا، والماء لـ ( 011)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 721)لليوم 
 .ضحية( 177)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 644)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 681)
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موعات أيام بعد سيطرة مج( 080)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 78)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 220)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


