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"قصف صاروخي يستهدف مخيم درعا وحي طريق السد 

 جنوب سورية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
النظام يسمح بخروج أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" مع عائلته من • 

 حي القدم نحو إدلب.
حالة ذعر بين األهالي جنوب دمشق بعد انتشار إشاعة بنية النظام • 

 اقتحام المنطقة.
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 آخر التطورات 

وات النظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب استهدفت ق
سورية بثالثة صواريخ أرض أرض من نوع "الفيل"، وذلك بعد يومين من 
استهدافه بالبراميل المتفجرة، مما ادى إلى دمار بالمنازل وحالة خوف 

 كبيرة وسط المدنيين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يث كما استهدف النظام أحياء ومناطق تقطنها عائالت فلسطينية، ح
قصفت قوات النظام "حي طريق السد" بمدينة درعا بصواريخ أرض أرض 
محلية الصنع، وتم تسجيل سقوط قذائف الهاون على بلدة نصيب في 

 ريف درعا الشرقي.
يأتي ذلك وسط أنباء تتحث عن تحشيد عسكري لقوات النظام السوري 

، علمًا تجري على أطراف مخيم درعا تمهيدًا على ما يبدو لمحاولة اقتحام
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أنها ليست المرة األولى التي يحاول فيها النظام ومجموعاته الموالية 
 اقتحام المخيم. 

وعلى صعيد آخر، سمحت حواجز الجيش النظامي بخروج أحد مقاتلي 
النصرة سابقًا" مع عائلته من منطقة القدم باتجاه  –"هيئة تحرير الشام 

ر السوري، في حين مدينة إدلب، وجاء ذلك تحت إشراف الهالل األحم
أكدت مصادر لمجموعة العمل أن خروج المقاتل مع عائلته كان مقابل 

مرافقًا لهم من بلدتي كفريا والفوعة باتجاه  12خروج أربعة جرحى مع 
 مدينة حلب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –في حين من المتوقع قرب خروج جميع مقاتلي "هيئة تحرير الشام 
النصرة سابقًا" من مخيم اليرموك والقدم خالل األيام القادمة وذلك وفق 
تصريحات لجهات لمحسوبة على النظام السوري، وتسريبات من قبل 

 مقربين من "هيئة تحرير الشام"
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حام مجموعات موالية تزامن ذلك مع انتشار إشاعات ليلة السبت عن اقت
للنظام السوري للمنطقة الجنوبية للعاصمة، وتقدمها بين االحياء التي 
تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، مما أثارت حالة خوف بين 

 األهالي.
وّعبر ناشطون عن استيائهم من عودة اإلشاعات وضررها على األهالي، 

نتشرت إشاعات وسط مذكرين بما حدث ألهالي مخيم اليرموك عندما ا
 األهالي عن اقتحام مجموعات طائفية للمخيم قبل تهجيرهم.

 
 2017حزيران/ يونيو  3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل 3506• )
 ( امرأة. 462من توثيقهم بينهم )

ن والمخابرات التابعة للنظام ( معتقلين فلسطينيين في أفرع األم1603• )
 ( امرأة. 99السوري بينهم )

القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي. 1412على مخيم اليرموك يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية 196• )
 ي مخيم اليرموك. الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ف

( يومًا وعن 1147انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يومًا. 998مخيم اليرموك منذ )
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أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 
( يومًا، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1491)
 ( يومًا. 225)

ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  (85حوالي )• 
، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 2016

( آالف، وفي تركيا 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31)
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8)


