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"تجدد القصف على مخيم درعا وتسجيل إصابات في صفوف األهالي"

•
•
•
•

اشتباكات بين داعش وفلسطين حرة على محور قطاع الشهداء في مخيم اليرموك
الهيئة الخيرية تنفذ نشاطا ً للدعم النفسي في مخيم السبينة
النظام السوري يواصل اعتقال  4أشقاء فلسطينيين من عائلة تميم منذ ثالث سنوات
توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة ينعكس سلبا ً على فلسطينيي سورية

آخر التطورات
جددت قوات النظام السوري استهدافها لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا جنوب
سورية ،حيث أدى القصف لوقوع عدد من اإلصابات في صفوف المدنيين ،باإلضافة إلى أضرار
مادية في المكان.
يأتي ذلك في ظل معاناة كبيرة يعيشها أهالي المخيم الذين يعانون من توقف الخدمات الطبية في
مخيمهم باإلضافة إلى انقطاع مياه الشرب والكهرباء بشكل كامل حيث دخل انقطاع المياه يومه
 1422على التوالي.

في السياق اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين تنظيم "داعش" و"فلسطين حرة" أحد الفصائل
الفلسطينية الموالية للنظام السوري على محور قطاع الشهداء في مخيم اليرموك ،لم تسفر عن
سقوط اصابات بين الطرفين.
إلى ذلك ال يزال مخيم اليرموك يشهد حالة من الترقب نتيجة تدهور الوضع األمني جراء المواجهات
التي اندلعت منذ أيام عديدة بين هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش ،والتي أسفرت عن سيطرة األخير
على عدد من مواقع هيئة تحرير الشام ،ووفقاً لمراسل مجموعة العمل فأن المدنيين ال يستطيعون

التحرك بحرية بسبب وقوعهم في مرمى نيران القناصة.

فيما تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أربعة أشقاء فلسطينيين هم :محمد بشار تميم مواليد
(" ،)1٩٩4محمد أمين تميم" مواليد (" ،)1٩٨4محمد هادي تميم" مواليد (" ،)1٩٨٧علي تميم"
مواليد ( )1٩٩2منذ ثالثة أعوام وحتى اللحظة.

يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء واألطفال
اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت قضوا

تحت التعذيب في سجون النظام كـاألشقاء الثالثة من عائلة حمدان من أبناء مخيم اليرموك،
والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين " من أبناء مخيم الرمل وقضوا في تاريخ .30-3-2015

من جهتها نفذت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع وكالة األونروا نشاطاً للدعم

النفسي لطالب مخيم السبينة ،تضمن النشاط عروضاً مسرحية وأنشطة لألطفال ،يأتي ذلك في

إطار ال جهود التي تبذلها الهيئة للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين بسبب الحرب
السورية.

أما في لبنان شهد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا ،يوم أمس ،انفجار قنبلة تاله إطالق نار
األمر الذي أثار حالة من الهلع في صفوف األهالي والالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين
إلى المخيم.
مخيم عين الحلوة،
حيث يفاقم التوتر األمني المستمر واالشتباكات التي تندلع بين الحين واآلخر في ّ
من معاناة آالف العائالت الفلسطينية القاطنة فيه ،ويزيد من هواجسهم ومخاوفهم بعدما هربوا من

أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثاً عن األمن واألمان.
فيما يعبر الالجئون الفلسطينيون عن استيائهم من االشتباكات وحالة عدم الشعور باألمان في مخيم
ومادية فادحة ،باإلضافة إلى تشريد قاطني المخيم وضرب
عين الحلوة ،كما يوّلد خسائر بشرية ّ
الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وإغالق المؤسسات الصحية والتربوية.

يذكر أن تقارير ميدانية كانت قد أشارت إلى أن عدد العائالت تراجع بشكل ملحوظ عن السابق،
حيث بلغ عدد العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام  )2500( ،2014عائلة ،وتناقص عام
 2015إلى ( )1400عائلة ،ووصل في بداية عام  2016إلى ( )٨٧0عائلة ،فيما أشارت
احصائيات جديدة عن وصول العدد إلى ( )٧26عائلة فلسطينية سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  28شباط  -فبراير 2018
• ( )3662حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1666معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )16٨6على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1422يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1262يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )51٧يوماً ،ودمار أكثر
من  %٨0من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )٨5ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )1٧ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )٨آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

