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وأبناء تجمع المزيريب يشتكون من شح ..اشتباكات في مخيم اليرموك"
 "المواد اإلغاثية ومضايقات موظفي األونروا

 
 

 قضاء أحد عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري في مخيم اليرموك. 

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

 قصف يطال المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح. 

 حالة عدم استقرار وأمان يعاني منها أبناء مخيم النيرب بحلب. 

 استمرار اعتقال مئات الالجئين الفلسطينيين من بيهم أطفال ونساء وكبار السن. 

  سوريان يحرزان الميداليات الفضية والبرونزية في األولمبياد العالمي فلسطينيان
 .لمادة الرياضيات بتايلند
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 ضحايا
أحد عناصر الدفاع الوطني الفلسطيني الموالي للنظام السوري، وذلك نتيجة " بالل السقا" قضى

وجبهة النصرة، " داعش"االشتباكات التي دارت على محور شارع فلسطين في مخيم اليرموك بين 
والفصائل الفلسطينية الموالية للنظامي السوري، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفصائل الفلسطينية 

 .ضحية 31يوليو الجاري إلى  –الموالية للنظام السوري الذين قضوا منذ بداية شهر تموز 
ن في غضون ذلك كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أ

" 02"عدد الضحايا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 
بطلق ناري، بينما  1برصاص قناص، و 0قضوا تحت التعذيب، فيما قضى  33ضحية بينهم 

 .بسبب اختطافهما وقتلهما بعد ذلك، إلى ذلك قضى الجئ أثر أزمة صحية 0قضى 

 
 بالل السقا

 آخر التطورات
تواصلت المعارك واالشتباكات العنيفة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، ليل 

وجبهة النصرة من طرف، والجيش النظامي والفصائل " داعش"األربعاء بين تنظيم  -الثالثاء 
الفلسطينية الموالية له من طرف أخر، حيث تركزت على عدة محاور قتالية كان أعنفها على 

انوية اليرموك في القريب من بلدية اليرموك، فيما أفد مراسل مجموعة العمل في اليرموك محور ث
عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين، هذا وكانت الفصائل الموالية للنظام السوري قد 

أحد عناصر الدفاع الوطني الفلسطيني جراء المواجهات بينها " بالل السقا" أعلنت عن قضاء 
من % 02ال يزال يبسط سيطرته على " داعش"ُيشار أن تنظيم .جبهة النصرةوبين داعش و 

 .0232/ ابريل –مساحة اليرموك منذ اقتحامه له مطلع نيسان 
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 الدمار في مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى جنوب سورية يشكو أبناء تجمع المزيريب من سلسلة من اإلهانات وشتى طرق 
من جهة وحواجز الجيش واألمن السوري من جهة أخرى، اإلذالل على يد موظفي األونروا 

أن »وقال أحد أبناء المزيريب لمجموعة العمل .إضافة إلى سوء أحوالهم االقتصادية والطبية
سيئ المعاملة مع األهالي، حيث يعامل الالجئون الفلسطينيون بنوع و  مكتب األونروا سيئ اإلدارة

من ضعف المساعدات المقدمة لهم من »الفلسطينيون  من التسلط والفوقية، كذلك يشكو الالجئون
طرفي النزاع في سورية، حيث صدر قرار من محافظة درعا يقضي بعدم تقديم اي مساعدة عينية 
للفلسطينيين بدرعا، وبالمقابل تعامل مجموعات المعارضة الفلسطينيين على أنهم درجة ثانية 

أن المساعدات الغذائية هي »التجمع وقال بحسب شهادة أحد أبناء « وليس لهم حق في أي شيء
ُيشار إلى أن تجمع « األقل قيمة وكمية بالنسبة للمساعدات التي يحصل عليها األخوة السوريين

يتعرض لقصف البراميل المتفجرة بين الحين و  الجئ فلسطيني، 0222المزيريب يضم حوالي 
 .واآلخر

 
 تجمع المزيريب
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والمزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، في غضون ذلك تعرضت المناطق 
لقصف عنيف، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية المسلحة، وقوات 
النظام مدعومة باللجان الشعبية على كافة المحاور القتالية القريبة من المخيم، مما آثار حالة من 

 .م خوفًا من أن يطالهم القصفالهلع والتوتر بين أبناء المخي
أما في حلب يشهد مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب 
تدهور الوضع األمني في المناطق المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى جانب 

فرقة منه أدت الجيش السوري ما جعله عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق مت
 .إلى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

وفي سياق مختلف أحرز الجئان فلسطينيان من مدينة حلب بالمستوى الثاني والثالث في 
سامي حبيب »حيث نال الشاب  األولمبياد العالمي لمادة الرياضيات بمدينة تشيانغ ماي بتايلند،

وكان األولمبياد قد  نزيةبالميدالية البرو « محمد حسين حنينو»ب بالميدالية الفضية والشا« رحمة
دول من  324من الشهر الجاري بمدينة تشيانغ ماي بتايلند بمشاركة  30ولغاية  4انطلق بين

حيث تشمل عدة تخصصات  ،القارات الخمس، وتعد أقوى منافسات علمية لطالب التعليم العام
يأتي ذلك الفوز على الرغم من األوضاع الصعبة والظروف  ،منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء

المأساوية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في سورية، من قتل وتدمير لمخيماتهم واعتقال 
وحصار، إضافة إلى توقف الحياة التعليمية للكثير من أبناء المخيمات، بسبب الحصار والقصف 

 .وسوء األوضاع األمنية فيها

 
 األولمبياد العالميبالمتفوقان  فلسطينيانالالجئان ا
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 معتقلون
تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجونها، بين طفل 
وامرأة وكبار في السن وأشقاء وأباء وأبناء وعائالت بأكملها وتم قضاء المئات منهم تحت 

العمل أن حصيلة الالجئين الفلسطينيين المعتقلين من أبناء  وتشير احصائيات مجموعة.التعذيب
 103مدينة دمشق وريفها، هي األعلى مقارنة مع باقي المدن السورية، حيث بلغ عدد المعتقلين 

من  02و من حلب، 332فلسطيني معتقل من أبناء مدينة حمص، و 301من دمشق وريفها، و
 .فلسطيني معتقل غير معروف سكنهم 31، ومن درعا 44من حماة، و 23مدينة الالذقية، و

بلغت الحصيلة اإلجمالية لمجموعة العمل من المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري 
امرأة، في حين وصل عدد ضحايا التعذيب في السجون  20منهم  ،313منذ بدء أحداث الحرب 

ين يتكتمون على وضع أبنائهم ضحية، علمًا أن العديد من عائالت الضحايا والمعتقل 420حتى 
 .خوفًا على حياتهم من بطش النظام بهم

 
 2102/ يوليو  -تموز  22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 32.001) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 02) •
لك وفق احصائيات وكالة الجئًا في مصر، وذ( 0222)الجئًا في لبنان، ( 23122)األردن و

 .0232لغاية فبراير " األونروا"
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 10)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 132)يومًا، والماء لـ ( 002)نذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء م( 122)
 .ضحية( 311)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 013)

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

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 034)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 421)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


