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يح يوقع قصف على مخيم درعا وأطراف النيرب وخان الش"
 "إصابات في صفوف المدنيين

      

 
 

 قضاء أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني في منطقة عدرا بريف دمشق 

  الموالية للنظام بممارسة عمليات سلب في ناشطون يتهمون لجان مخيم خان دنون
 المخيم

 األمن السوري يفرج عن ثالثة فلسطينيين 
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 ضحايا 
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر اشتباكات  "حسام أيوب" قضى الالجئ الفلسطيني

اندلعت في منطقة تل كردي بريف دمشق، مما يرفع حصيلة الضحايا من جيش التحرير 
 .ضحية 511الفلسطينيي والذين قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهم إلى 

 
 التطورات آخر 

تعرض مخيم درعا جنوب سورية لقصف عنيف، بالقذائف المدفعية وقذائف الدبابات من قبل 
منازل قوات النظام السوري، مما سبب حالة فزع وخوف بين األهالي، وأحدث دمارًا كبيرًا في 

 .أبناء المخيم
من جهة أخرى تزداد يومًا بعد يوم معاناة مخيم درعا بسبب أعمال القصف واالشتباكات المتكررة 
التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار 

ة من أبناء ضحي 222من مبانيه، وسقوط ضحايا وقد وثقت مجموعة العمل (% 07)حوالي 
 .مخيم درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب
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فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في الجانبين 
يوم، علمًا أن احصائيات غير ( 202)الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم منذ 

 .شخص 177درعا ال يتعدى الـ رسمية تشير إلى أن عدد من تبقى في مخيم 
وفي ريف دمشق الغربي، أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح، عن سقوط ثالث إصابات 
في صفوف المدنيين، وذلك بعد استهداف مدفعية الجيش النظامي المتمركزة في تلة الكابوسية 

لمحيطة بالمخيم بين أطراف المخيم الغربي بعدة قذائف، كما اندلعت اشتباكات في المناطق ا
 .الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة

وفي الشمال السوري، تعرضت األطراف الغربية من مخيم النيرب لالجئين الفلسطينين بحلب 
للقصف وسقوط ثالث قذائف هاون اقتصرت أضرارها على الماديات، فيما ال تزال حالة القلق 

 .تدهور األوضاع األمنية في المناطق المتاخمة للمخيم والتوتر تسود بين أبناء المخيم نتيجة
يذكر أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي 
لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى 

سبب انخراطهم في أحداث الحرب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه ب
في سورية، فمنهم من يقاتل مع مجموعة لواء القدس التي تقاتل إلى جانب القوات السورية 

 .ومنهم من يقاتل إلى جانب قوات المعارضة المسلحة
 من جانب آخر اتهم ناشطون اللجان األمنية الموالية للنظام السوري في مخيم خان دنون بريف

بالقوة طالت أبناء المخيم، فيما قال أحد أبناء المخيم " سلب"اصرها عمليات دمشق، بممارسة عن
إن عددًا من المارة تعرضوا من قبل ملثمين، لسلبهم بالقوة والعنف، وتم التعرف على أحدهم 

، وتوعد الناشطون بنشر أسماء هؤالء إن لم يتوقفوا عن تلك "بانتمائه للجان المتواجدة في المخيم
 .األفعال

ار أن أهالي مخيم خان دنون، يشكون من ممارسات ومضايقات من قبل اللجان األمنية، يش
، كمضايقة فتيات المخيم باأللفاظ والحركات (بغير األخالقية)وصفها أحد األهالي لمراسلنا 

المعيبة بشكل متكرر، باإلضافة إلى قيامهم بسرقة حاجيات األهالي وفرض إتاوات عليهم في 
 .نكثير من األحيا

وكانت مجموعة العمل قد سجلت حادثة وقعت قبل أشهر، حيث شهد المخيم شجارًا حادًا دار 
بين عدة شباب من المخيم وعناصر اللجان األمنية على الحاجز التابع للجيش النظامي، وذلك 
إثر قيام أحد عناصر الحاجز بالتحرش بفتاة من المخيم، حيث قام الشباب بالدفاع عن الفتاة 

وا بالضرب على ذلك العنصر، قبل أن يلقى عليهم القبض من قبل عناصر الحاجز، الذين وانهال
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وهددوا بحرق الشباب وهم أحياء، إال أن تدخل عدد من ( المازوت)ألقوا عليهم مادة الديزل 
 .وجهاء المخيم حال دون ذلك، حيث تم إطالق سراح الشباب بعد حالة من التوتر سادت المخيم

 
 إفراج
 :األمن السوري عن ثالثة الجئين فلسطينيين، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة، وهمأفرج 

وائل خليل "الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام قرابة شهر، والالجئ " سعيد فاروق زيدان"الالجئ 
هما من أبناء مخيم العائدين في و  حيث تم اإلفراج عنه بعد اعتقال دام قرابة شهرين،" يسيوني
من أبناء تجمع المزيريب جنوب سورية تم اإلفراج عنه بعد اعتقال " علي قاسم"ئ الالجو  ،حمص

 .دام نحو أربعة أشهر
 
 2102/ شباط ــ فبراير / 2/إحصائيات وأرقام حتى  سورية فلسطينيو 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 025177)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 51177) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2777)

 .2751يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 05.2)أكثر من  •

 .2751كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 5720)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 222)لليوم 
 .ضحية( 581)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 1555)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 858)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 5755)يع األهالي عنه منذ حوالي نزوح جم: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 202)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


