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 "غارات جوية يشنها الطيران الحربي على بلدة المزيريب جنوب سورية"
 

 
 

  الجئ فلسطيني سوري يثير إعجاب صحف ألمانية بعد تعلمه السريع للغة ومشاركته في

 .مشروع تعليمي لالجئين

  المساعدات على بعض العائالت الفلسطينية في قدسيا بريف دمشقتوزيع. 

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على العائالت الفلسطينية جنوب تركيا. 
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 التطورات آخر

استهدفت الطائرات الحربية يوم أمس، بلدة المزيريب جنوب سورية، بغارتين جويتين على األقل 
 .استهدفتا المنطقة الشرقية من البلدة

يذكر أن بلدة المزيريب التي تقع على بعد أحد عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا 
آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا جلهم من شمال فلسطين، جنوب سورية يقطنها نحو ثمانية 

 .باإلضافة إلى المئات من العوائل النازحة من مخيم درعا

 
باإلضافة إلى دمار هائل  ،فيما أدى استهداف البلدة سابقًا إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى

جئين الفلسطينيين من ( ضحية من الال38في المباني والممتلكات، وقد وثقت مجموعة العمل )
 .أبناء تجمع المزيريب منذ بدء أحداث الحرب

وفي سياق مختلف، وبقصة نجاح جديدة لالجئين الفلسطينيين السوريين في بالد اللجوء، أثار  
من أبناء مخيم خان الشيح، إعجاب صحف ألمانية  "الالجئ الفلسطيني السوري "ابراهيم شهابي

  األلمانية، ومشاركته في مشاريع تعليمية من شأنهابعد تعلمه السريع للغة 
غرب ألمانيا، بوالية شمال  ، Ratingenتحسين مستوى التعليم لدى الالجئين في منطقته راتينغن

 .وستفاليا -الراين 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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شهور تقريبًا تعلمت اللغة االلمانية بزمن  4يقول الالجئ ابراهيم "بعد وصولي ألمانيا بعام و
 األلمان منذ البداية هذا الشي حيث كنت أساعد الالجئين بالترجمة عند األطباءالحظ و  قياسي،

 ".في المشافي وفي دوائر الدولةو 

 
مساعدتي لآلخرين فأصبح لدي الكثير من األصدقاء و  "أعجب األلمان بسرعة تعلمي ويضيف

نجاحاتي، فنشرت إحدى األلمان الذين ساعدوني أيضا، وقد وجدت اهتمامًا كبيرًا من قبلهم بنتيجة 
الصحف األلمانية معجبة بسرعة تعلمي وطريقة تكلمي، حيث ألقيت كلمة في حفل شكرت فيها 

الدمار والتشرد، باالضافة و  القتلو  الشعب األلماني، وتكلمت عن األوضاع الصعبة في سوريا
 ."لصعوبة الطريق من سوريا الى ألمانيا

روع تعليمي خاص لالجئين في منطقته، وتحدثت كما نشرت صحيفة أخرى عن مشاركته في مش
 diakonie عن لقاء جمعه برئيس بلدية راتنغن ومديرة التجمع التربوي لتعيين المدرسين ومديرة

)منظمة انسانية( ومديرة المدرسة التي يعمل بها، وأوضح ابراهيم أن االجتماع دار حول الطرق 
 .األلمانية بسرعةوالوسائل لكي يتعلم الطالب العرب في المدارس 

وكنتيجة للنجاح الذي قدمه الالجئ ابراهيم في هذا العمل قامت ادارة مطار "دوسلدورف" بالتبرع بـ 
يورو لدعم مشروع تعيين مدرسيين عرب مساعدين لالجئيين، ووعدت االدارة بتقديم  2500
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وضاع المزيد من الدعم وطلب رئيس بلدية راتنغن لقاء خاص مع الشهابي للتحدث عن أ
 .كيفية مساعدتهمو  الالجئين بالمدينة

يشار إلى أن العديد من الالجئين الفلسطينيين من سورية، برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل 
نجاحات حققوها في مجاالت التعلم والتعليم، بعدة دول أوروبية، األمر الذي أثار إعجاب 

 .المجتمعات األوروبية

 

 لجان عمل أهلي

الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في منطقة قدسيا، بريف دمشق، مساعداتها على وزعت الهيئة 
العشرات من العائالت الفلسطينية المهجرة في المنطقة، وتضمنت المساعدات حليب وفوط 
لألطفال، يأتي ذلك استكمااًل لبرنامج االستجابة العاجلة الذي أطلقته الهيئة في عدة مخيمات 

 .وتجمعات فلسطينية

ف عائلة فلسطينية نازحة معظمها من مخيم اليرموك بدمشق، تقطن في الآ 6شار إلى أن قرابة ي
منطقة قدسيا، في ظل أوضاع صعبة جراء استمرار الحرب وارتفاع األسعار وانعدام الموارد 

 .المالية واعتمادهم على بعض المساعدات المقدمة من المؤسسات والهيئات الخيرية واألونروا
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ب تركيا، وزعت جمعية "خير أمة" اإلغاثية بعض المساعدات اإلغاثية العاجلة، على وفي جنو 
 .عدد من العوائل الفلسطينية والسورية في مدينة الريحانية جنوب البالد

البطانيات ومادة الفحم وبعض مستلزمات و  ووفقًا للجمعية فقد شملت المساعدات المالبس الشتوية
 .األطفال

( آالف الجئًا وذلك وفق 8ين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر بحوالي )يذكر أن عدد الالجئ
 .تقديرات غير رسمية

 

 إحصائيات وأرقام حتى 20/ كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3421)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1146) ( 81معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1311يدخل يومه )

  (190) بسبب الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1015انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام828)

 ( يومًا، 1358أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 91والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1164)
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8، وفي تركيا )( آالف6ألف، وفي مصر )


