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صابة أطفالها خالل محاولتهم إلوصول إلى " قضاء الجئة فلسطينية وإ 
 "تركيا

      

 
 

  جنوب سورية" المزيريب"قصف يستهدف. 

 إصابة أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق. 

  حملة جمع تواقيع بهدف تحسين أوضاع فلسطينيي سورية المهجرينتطلق ( ماب)منظمة 

 حملة الوفاء األوروبية توزع مساعداتها اإلغاثية في لبنان. 
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 إلتطورإت آخر

 ،من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية" ساجدة عبدو دراجي"قضت الالجئة 
منذ ثالثة أيام، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أثناء محاولتها الوصول مع أطفالها إلى األراضي 

ذلك بعد تعرض العائلة لكمين و  التركية،
نصبته قوات النظام السوري على طريق 

 .البادية من جهة الجنوب

فيما أكد مراسل المجموعة إصابة أطفال 
ي بجروح وأنهم اآلن ف" ساجدة"الالجئة 

مشافي النظام، كما أشار الموقع إلى أن 
من أبناء مخيم " ساجدة"عائلة الضحية 

درعا لالجئين الفلسطينيين، كانت قد نزحت إلى منطقة المزيريب داخل محافظة درعا، بعد 
القصف واالستهداف المستمر لمخيم درعا، قبل أن تقرر المغادرة منها إلى تركيا، ولم يتسن 

 .ل فلسطينيي سورية التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى لمجموعة العمل من أج

يشار أن طريق البادية مرورًا باللجاة هو الممر الوحيد ألبناء المنطقة الجنوبية بعيدًا عن سيطرة 
النظام السوري والتي تصل بهم إلى الشمال السوري، ومنها عبر المئات من الالجئين الراغبين 

صلة بين جنوب سوريا والعاصمة دمشق إما مغلقة أو تقطعها بدخول تركيا، كون الطرق الوا
حواجز لألمن السوري والجيش، حيث تم اعتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين على تلك 

 .الحواجز بينهم نساء

وفي سياق غير بعيد، تعرضت بلدة المزيريب جنوب سورية، لقصـف مدفعي بقذائف الهاون من 
مما أحدث خرابًا في منازل المدنيين وأثار حالة قلق وتوتر بين  ،جانب قوات النظام السوري 

 .الالجئين الفلسطينيين في البلدة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين

ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في المزيريب بنحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا، 
ويعيشون حالة من التوتر والغليان بسبب استمرار تعرض البلدة ومحيطها للقصف بالبراميل 
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المتفجرة وقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، باإلضافة إلى دمار 
ضحية من الالجئين ( 13)ي المباني والممتلكات، وقد وثقت مجموعة العمل سقوط هائل ف

 .الفلسطينيين من أبناء تجمع المزيريب منذ بدء أحداث الحرب

في غضون ذلك، ذكرت مصادر اعالمية خاصة بمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف 
جيش التحرير الفلسطيني في أحد مرتبات " يوسف حالوة"دمشق، اصابة الشاب الفلسطيني 

 .االشتباكات الدائرة في عدرا وهو من أبناء مخيم خان دنون 

وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء طارق الخضراء، أكد أن جيش التحرير 
 31يقاتل إلى جانب الجيش السوري منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، ويقاتل في أكثر من 

ف درعا والسويداء ودمشق، منها الزبداني وعدرا والمليحة وجوبر والمعضمية وداريا موقعًا في أريا
 .وتل كردي

وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش 
التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة والسجن، فيما انشق 

 .هذا الجيش وانضموا إلى مجموعات المعارضة لقتال النظام السوري  العديد من

، وهي منظمة إنسانية بريطانية، (MAP) وفي بريطانيا، أطلقت منظمة العون الطبي للفلسطينيين
حملة الكترونية لجمع التواقيع على عريضة للضغط على الحكومة البريطانية للعمل على تحسين 

 .رينأوضاع فلسطينيي سورية المهج

وتتضمن العريضة مطالب بشمل فلسطينيي سورية ضمن برامج الحماية والبرامج اإلنسانية 
المتنوعة، سواء التي ترعاها بريطانيا أو تلك التي تشترك فيها مع المجتمع الدولي فيما يخص 

 .األزمة السورية

وتشجيع بقية " األونروا"كما تطالب العريضة الحكومة البريطانية بتقديم مزيد من الدعم لوكالة 
الدول الداعمة على زيادة المساهمة لتتمكن الوكالة من تجاوز األزمة المالية وتحقيق الحد األدنى 

 .من االستجابة لألزمة في سورية
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وزير " روبرت غوديل"وأشار مراسل المجموعة في لندن إلى أنه سيتم تسليم العريضة الى كل من 
وزير التنمية الدولية وذلك في سبتمبر القادم قبيل مؤتمر " ستيوارتروري "الدولة لشؤون الهجرة و

 .دولي سيعقد في أمريكا يخص الشأن السوري 

هي منظمة إنسانية بريطانية مقرها لندن  (MAP) يذكر أن منظمة العون الطبي للفلسطينيين
أحد الشركاء تعمل في القطاع الصحي للفلسطينيين ولها مكاتب في الضفة الغربية ولبنان، وهي 

الداعمين لألونروا، ولديها نشاط ملحوظ في بريطانية للضغط على السياسيين البريطانيين 
 .والبرلمانيين وصناع القرار نحو وضع سياسات تخدم الفلسطينيين إنسانياً 

 
 لجان عمل أهلي

النازحة من تواصل حملة الوفاء األوروبية مشاريعها اإلغاثية التي تستهدف العائالت الفلسطينية 
سورية إلى لبنان، حيث وزعت أمس األول بعض مساعداتها في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، 

 .حيث قدمت وفقًا للقائمين على الحملة مساعدات نقدية، وبعض المساعدات اإلغاثية العاجلة

 فيما أكد القائمون على الحملة أن معظم العائالت تعاني من أوضاع معيشية قاسية وبحاجة
شديدة لمعظم أساسيات العيش، ويشار إلى أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في 

ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا ( 31)عائلة من أصل حوالي ( 078)مخيم عين الحلوة يبلغ 
 .إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية
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 6102/ أغسطس  –ب آ/ 62/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

1831. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1832ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 77)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 731)يوم، والماء لـ ( 3112)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3321)
 .ضحية( 307)الحصار  التوالي، عدد ضحايا

( 3830)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3138)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 78)ياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع الم( 027)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


