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كارثة في النمسا تتسبب بقضاء العشرات من المهاجرين خنقًا بأحد "
 "الشاحنات

 

 
 

 عثرنا على عشرات الجثث على متن قارب قبالة ليبيا: خفر السواحل اإليطالية. 

  لمخيم خان دنون بريف دمشققصف يستهدف بلدة الطيبة المجاورة. 

 معاناة مستمرة لالجئين الفلسطينيين في مناطق جنوب سوريا. 

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 نشاطات دعم نفسي ألطفال المخيمات الفلسطينية في جديدة عرطوز ومخيم جرمانا. 
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 آخر التطورات
األمس، شاحنة تحتوي على عشرات الجثث لمهاجرين يعتقد أكتشفت الشرطة النمساوية، صباح 

أنهم من سورية قضوا خنقًا بأحد الشاحنات التي ُعثر عليها مركونة على الطريق السريع في 
 .مقاطعة بورغنالند قرب الحدود مع المجر

راوح ومن جانبهما أعلنت وزارتا الداخلية والعدل النمساويتين بعد ظهر األمس أّن عدد الضحايا يت
 .بين عشرين وخمسين ضحية، إلى ذلك حّملت الوزارتان المهربين المسؤولية عن تلك الحادثة

 
 الشاحنة التي عثرت عليها الشرطة النمساوية

فيما أكدت مصادر لمجموعة العمل أن أسلوب السلطات النمساوية بالتعامل مع الحادثة يعطي 
على أي انتقادات لسياسة استقبال الالجئين انطباعًا برغبة السلطات النمساوية قطع الطريق 

 .التي تضطرهم لهذه المخاطرات الجسيمة
كما أكدت المصادر أن السلطات النمساوية لم تفتح السيارة بعد، وأنه ال تتوفر حتى اآلن 
معلومات عن أسماء أو جنسيات أو أعداد الضحايا، مضيفة أن الجثث قد تحللت بشكل كبير 

 .لتام للشاحنة باإلضافة إلى العوامل المناخيةوذلك بسبب اإلغالق ا
وفي موضوع ليس ببعيد قالت قوات خفر السواحل اإليطالية إنها عثرت أول أمس األربعاء على 

وقال متحدث باسم  ،شخًصا على متن قارب يحمل مهاجرين قبالة السواحل الليبية 05جثث 
 .شخصا كانوا على متن القارب 035 القوات االيطالية لوكالة رويترز لألنباء إنه تم انقاذ

ووفقًا لموقع بي بي سي عربي فإن المتحدثة باسم قوات خفر السواحل اإليطالية قالت إن عملية 
علميات تجري في المياه المقابلة  05اإلنقاذ التي نفذتها السفينة السويدية هي واحدة ضمن 

 .ار الضحايافيما لم تفصح البحرية اإليطالية عن جنسيات أو أعم.لليبيا
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 صورة إحدى سفن اإلنقاذ في البحر المتوسط

وباإلنتقال إلى ريف دمشق حيث تعرضت بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق للقصف حيث سمع صوت انفجار إحدى القذائف التي استهدفت البلدة 

للمخيم تشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش بوضوح داخل المخيم، يذكر أن البلدة المجاورة 
 .النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة خالل الفترة الماضية

 
 خان دنونمخيم 

إلى ذلك يشتكي األهالي من غالء المعيشية، وارتفاع أسعار المواد التموينية باإلضافة إلى 
بسبب موجة النزوح الكبيرة إلى المخيم ارتفاع إيجارات المنازل داخل المخيم بشكل كبير، وذلك 

 .من قبل أهالي المخيمات األخرى، الذين أجبرهم القصف والحصار على ترك منازلهم
أما في جنوب سورية فيعاني الالجئون الفلسطينيون في محافظة درعا عمومًا ومخيم درعا 

انقطاع الماء وتجمع المزيريب وجلين خصوصًا غيابًا تامًا لمقومات الحياة، حيث يستمر 
والكهرباء عن تلك المناطق فقد قطعت قوات النظام السوري الماء عن مخيم درعا منذ حوالي 

 .يوم 093
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في حين يحاول األهالي تعويض ذلك باستجالب الماء من أماكن بعيدة، ودفع المال لشراء 
أمرها الوقود إن وجد لتشغيل بعض مولدات الكهرباء، يضاف إلى ذلك أزمة مادة الطحين و 

 .المرهون بسماح السلطات األردنية بإدخالها إلى مناطق سيطرة المعارضة
 

 إفراج
قبل يومين وذلك بعد اعتقال دام " محمود درويش إبراهيم شلون"أفرج األمن السوري عن الالجئ 

 .، يشار أنه في العقد الرابع من العمر، ومن أهالي مدينة عكا في فلسطينيوماً ( 01)لحوالي 
( 965)بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت أسماء الجدير 

 .معتقاًل فلسطينييًا في السجون السورية
 

 لجان عمل أهلي
قام أهالي مخيم خان الشيح المهجرين في منطقة جديدة عرطوز بنشاط طالبي في مدرسة 

 .حسين عيد، وتخلل النشاط عروضًا فنية لألطفال
جفرا في مخيم جرمانا بريف دمشق في ختام النادي الصيفي بحفل فني تخلله كما قام مركز 

 .عروضًا مسرحية وفنية ألطفال مركز جفرا

 
 حفل ختام النادي الصيفي في مخيم جرمانا

يشار إلى تعرض أطفال وفتية المخيمات الفلسطينية النتهاكات جسيمة من اعتقاالت تقوم بها 
إلى سقوط العشرات منهم ضحايا جراء الجوع ونقص العناية  ،بحقهماألجهزة األمنية السورية 

عالوة على توقف الحركة التعليمية للكثير من أطفال المخيمات  ،القصف والقنصو  الطبية
وحاالت اللجوء المتواصلة من منطقة إلى أخرى وعدم  ،الفلسطينية خاصة المحاصرة منها

لي عمومًا واألطفال خصوصًا في أوضاٍع نفسية اإلستقرار في مكان واحد والتي أدخلت األها
 .مأساوية
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 7102/ أغسطس  -آب / 72فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 005555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 005055) •

" األونروا"وكالة فق احصائيات و  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك( 6555)لبنان، 
 .5500لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 36)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 306)يومًا، والماء لـ ( 106)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 616)لليوم 
 .ضحية( 015)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 601)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 109)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .ضة عليهالمعار 

 .من مبانيه%( 65)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 093)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


