
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1948العدد: 
05-03-2018 

 الجئة فلسطينية تقضي في القصف جنوب سورية •

 قصف يستهدف مخيم درعا وحي طريق السد •

 توزيع مالبس شتوية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في مخيم الرشيدية •

 "شبان من أبنائه بتهمة تهريب الحشيش 3اشتباكات غربي مخيم اليرموك وداعش يجلد "



 

 ضحايا

قضت الالجئة الفلسطينية "وديعة نمر المصري" جراء القصف المتبادل بين قوات النظام السوري 
 ومجموعات المعارضة المسلحة على أطراف مخيم درعا جنوب سورية.

قذيفة سقطت على حي شمال الخط الخاضع تحت سيطرة وأشار مراسلنا جنوب سورية إلى أن 
 النظام السوري، أدت إلى قضاء الالجئة وديعة، وهي من نازحي مخيم درعا إلى درعا المحطة.

 

 آخر التطورات

اندلعت اشتباكات بين تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام على محور غربي اليرموك، استخدمت فيها 
 لمتوسطة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين. ة وافمختلف أنواع األسلحة الخفي

مسلح،  2000من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إن عدد عناصر تنظيم )داعش( يقدر بحوالي 
 مسلحًا. 170في حين يقدر عناصر هيئة تحرير الشام ما يقارب 

مواقع هيئة تحرير  الفتًا إلى أن تنظيم داعش بات يسيطر بعد المعارك األخيرة التي شّنها على
من مساحة مخيم اليرموك، أما هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا(  %70الشام على قرابة 

من مساحة المخيم وما تبقى خاضع لسيطرة الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام  %5تسيطر على 
 السوري.

شباب فلسطينيين  3في سياق غير بعيد أصدر تنظيم داعش جنوب دمشق حكمًا يقضي بصلب 
 من أبناء مخيم اليرموك وجلدهم بتهمة تهريب الحشيش عبر حاجز العروبة إلى مخيم اليرموك.

 



 

وأضاف مراسلنا أن صلب الشباب الثالثة سيتواصل لمدة عشرة أيام، كل يوم ثمان ساعات يوميًا 
 ام العشرة.عند الحاجز الفاصل بين المخيم ويلدا، وجلد كل واحد منهم مئة جلدة طوال األي

ووردت أنباء لمجموعة العمل عن نية تنظيم داعش إقامة حكم قطع اليد خالل األيام القادمة، بحق 
عناصر بالتنظيم ثبت بحقهم جرم السرقة، فيما شّن عناصر الحسبة التابعة لتنظيم داعش حملة 

 على حالقي اللحى وإلزامهم بإطالقها وحف الشارب.

م الدولة والتي يصفها أبناء المخيم بالتعسفية وفرض أجنداته يأتي ذلك في ظل ممارسات تنظي
الخاصة على األهالي المحاصرة، واستمرار حصار الجيش النظامي والقيادة العامة المفروض على 

 المخيم، وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة االهالي إليه.

الفلسطينيين جنوب سورية  من جهتها جددت قوات النظام السوري قصفها على مخيم درعا لالجئين
 وحي طريق السد المجاور له بقذائف الهاون، مما أدى إلى خراب كبير في منازل المدنيين.

أما في لبنان وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة قطاف لألعمال 
ن سورية إلى مخيم الرشيدية اإلنسانية، مالبس شتوية على عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة م

 في مدينة صور جنوب لبنان، بهدف التخفيف من أعبائها االقتصادية والمادية.

 
ووفقًا ألحد المتطوعين في الهيئة أن التجهيز بدأ للمعرض نهاية شهر شباط، فيما تم التوزيع يوم 

األهالي المقيمين  عائلة فلسطينية وسورية ومن 225، منوهاً إلى أن 201٨الخميس األول من آذار 
الجدير ذكره أن عدد  ،في مخيم الرشيدية في منطقة صور جنوب لبنان، استفادوا من هذا المشروع

 ( عائلة.260)العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم الرشيدية يبلغ حوالي 



 

 2018مارس  -آذار  04فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

حايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الض3665) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1672) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1690يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1426)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يومًا.1266)

( يومًا، ودمار أكثر 521يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %٨0من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ٨5حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31لسطينيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين الف

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.٨( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


