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 إثر الماضية ساعة 72 خالل يقضون األقل على فلسطينيين تسعة"
 "سورية جنوب المعارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المزيريب بلدة منازل أحد السوري الطيران قصف إثر جريحا  " 15" •
  .بالمغر  آذان قبيل الشيح خان مخيم محيط يستهدف بالبراميل قصف •
 الجئين ويعتقل اليرموك من فلسطينية الجئة عن يفرج السوري األمن •

  .بحمص العائدين مخيم من فلسطينيين
 .المزيريب جرحى إسعاف في تساهم الخيرية فلسطين هيئة كوادر •
 مناطق عدة في السورية الفلسطينية العائالت على غذائية مساعدات توزيع •

 .تركية
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  التطورات آخر

 الالجئين من ضحايا تسعة أسماء سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وثقت
 .أيام منذ السوري الجنوب في رحاها تدور التي العنيفة المعارك إثر قضوا الذين الفلسطينيين

 المزيريب وتجمع درعا مخيم من كل استهدف الذي والجوي المدفعي القصف أدى حيث
 السورية المعارضة كتائب بين تدور التي االشتباكات إلى باإلضافة الفلسطينيين، لالجئين
 :وهم األقل، على الجئين تسعة قضاء إلى محيطهما في النظامي والجيش المسلحة

 الذي العنيف القصف إثر قضايا اللذان" بيطاري محمود"و حسين بأبو الملقب" قويدر علي"
 عقاب"و"  نصار خالد"  من كل قضى كما الماضي، الخميس المزيريب بلدة استهدف

 في السوري النظامي الجيش مع االشتباكات جراء"  حبيب باسل" و" فالحة محمد"و" نصار
 .المنشية جبهة

 المدفعي القصف جراء" جعص أبو ياسين إيالف" والطفلة" خالد بكر إبراهيم" قضى فيما
 .السحاري حي على النظامي للجيش

 بالحاويات النعيمة بلدة له تعرضت الذي القصف إثر" القادر عبد محمد كمال" قضى كما
 .أمس أول المتفجرة
 تدور شهور، منذ األعنف هي معارك تشهد سورية في الجنوبية المنطقة أن بالذكر الجدير

 المعارضة عليها أطلقت معركة في النظامي والجيش المسلحة السورية المعارضة كتائب بين
 ".الجنوب عاصفة" اسم
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 الحربي والطيران المدفعية الجيش استخدم فيما المتوسطة األسلحة المعارضة فيها استخدمت
 .عليها يسيطر التي المناطق على المعارضة هجمات لصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منازلها، أحد أصاب بصاروخ المزيريب بلدة السورية الطائرات استهدفت متصل سياق وفي
 وامرأة طفل 15 حوالي أن مراسلنا أكد حيث ، والنساء األطفال من عدد جرح إلى أدى مما
 كما المزيريب، إلى درعا نازحي من وهم الغارة في أصيبوا الفلسطينية القرقطي عائلة من

 . استهدافهم تكرار من وخوفا   الغارة بسبب والفزع الخوف من بحالة األهالي أصيب
 

 ،الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم أرجاء عنيفة انفجارات هّزت فقد دمشق، ريف في أما
 من عدد ألقت قد الحربية الطائرات أن مراسلنا أفاد حيث أمس، يوم المغرب آذان قبيل

 صفوف في الهلع من حالة أثار مما بالمخيم، المحيطة المزارع على المتفجرة البراميل
 .االنفجارات لهول وذلك األهالي،

 
 ة،المتفجر  بالبراميل متكرر لقصف الماضية األسابيع خالل تعرض قدر كان المخيم أن يشار
 .الممتلكات في هائل دمار إلى باإلضافة الجرحى من وعدد ضحايا وقوع إلى أدى
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  إفراج
 ،(عاما   22" ) عجاج دعاء"  السورية الفلسطينية الالجئة عن السوري األمن قوات أفرجت

 المساعدات توزيع نقطة من اعتقلت قد وكانت ، أشهر ثالثة يقارب لما دام اعتقال بعد
 . اليرموك مخيم في الغذائية

 
 السورية السجون في معتقلة فلسطينية الجئة 41 أسماء وثقت العمل مجموعة أن إلى يشار
 معتقال   901 الحرب أحداث بدء منذ الفلسطينيين للمعتقلين اإلجمالية الحصيلة بلغت فيما

 .اعتقالهم مكان أو مصيرهم يعرف ال فلسطينيا  
 

 اعتقال
" عمر إسماعيل محمد"  الالجئ منزل مداهمة على أمس، يوم السورية، األمن قوات أقدمت

 لتسليم عليه للضغط رهينة لشقيقه األمن عناصر احتجاز إثر نفسه سّلم أن بعد واعتقاله
 قرية أهالي من العمر، من الثاني العقد في" عمر" أن يذكر منهم، بالفرار الذ أن بعد نفسه

 .فلسطين في الشجرة
 

 التابعة األمنية اللجان عناصر أحد" بسيوني حسن طارق"  السوري األمن اعتقل ذلك إلى
 المشتعلة الجبهات أحد على السوري الجيش بجانب للقتال التوجه رفض أن بعد وذلك للنظام،

 في حيفا مدينة أهالي من العمر، من الثالث العقد نهاية في" بسيوني" أن يشار حلب، في
 .فلسطين

 
  أهلي عمل لجان

 بنقل تقوم حيث اإلسعاف، بعمليات المزيريب بلدة في وكوادرها الخيرية فلسطين هيئة تواصل
 لالجئين تجمعا   تضم المزيريب بلدة أن إلى يشار المزيريب، شهداء مشفى إلى الجرحى

 الغذائية المواد نقص من ويعانون فلسطينيا   الجئا   8500 بنحو عددهم يقدر الفلسطينيين
 . المنطقة على النظام حصار بسبب واألدوية والطبية
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 في السوريين الفلسطينيين لالجئين العون يد بمد خيرية هيئات عدة ساهمت فقد تركية في أما
 من مقدمة غذائية سلل تركيا في سورية فلسطيني لجنة وزعت حيث ، مناطق عدة وفي تركيا

 وهاسا قرخان مدن في المتواجدة السورية الفلسطينية العائالت على اإلنساني اإلخاء جمعية
 . عائلة 18 المناطق هذه في العائالت عدد يبلغ حيث واإلصالحية

 الوفاء حملة من المقدمة الرمضانية السلة سوريا فلسطيني لجنة وزعت كيليس مدينة وفي
 المتواجدين الفلسطينيين الالجئين عائالت على الخارج في فلسطين علماء وهيئة األوروبية

 .عائلة 160 عددهم يبلغ والذي كيليس مدينة في
 

 في فلسطين علماء هيئة من مقدمة مرعش مدينة في غذائية حصصا   اللجنة وزعت كذلك
 20 مرعش مدينة في الفلسطينيين الالجئين عدد بلغ حيث األوروبية، الوفاء وحملة الخارج
 . فلسطينية عائلة

 
 حوالي يبلغ اتركي في والمقيمين سورية من القادمين الفلسطينيين الالجئين عدد أن يشار

 في الحرب استمرار جراء مخيماتهم من فروا قد كانوا رسمية، غير إحصائيات وفق 4000
 .سوريا

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 2015/ يونيو ــ حزيران 27 حتى وأرقام إحصائيات سورية في الفلسطينيون الالجئون
 في الجئا  ( 10.687)  منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف 80 •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئا  ( 6000) لبنان، في الجئا  ( 51300)و األردن
 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
( 398)و معتقل( 901) العمل مجموعة وثقتهم ممن الفلسطينيين المعتقلين عدد بلغ •

 .السورية السجون في التعذيب تحت قضوا ضحية
 المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 290) لـ والماء يوما ،( 800) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 730) لليوم
 .ضحية( 176) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  

 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 611)
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 592)
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 794) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 437) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


