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قصف جوي وصاروخي على مخيم درعا وحي طريق السد يوقع ضحايا "
 "بين المدنيين

 

 
 

 األهالي في مخيم درعا يطلقون نداء استغاثة. •

 تركيا تعتقل مهاجرين بينهم عدداً من الفلسطينيين على حدودها مع اليونان. •

 توزيع وجبات سحور على العائالت الفلسطينية جنوب دمشق. •

 مأدبة إفطار للعائالت الفلسطينية السورية جنوب تركيا. •
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، إلى وقوع ضحيتين وعدد من الجرحى جراء استهداف 
صفت الحي الذي تقطنه حي طريق السد في مدينة درعا، وأضاف مراسلنا أن قوات النظام ق

والبراميل  عائالت فلسطينية ومخيم درعا لالجئين الفلسطنيين بعشرات الصواريخ من نوع "فيل"
 المتفجرة.

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فقد تعرض المخيم لقصف مكثف منذ أول أمس حيث استهدف 
ازل والممتلكات، فيما يواصل النظام المخيم والمناطق المحيطة به، مما أحدثت دمارًا كبيرًا في المن

النظام ومجموعاته الموالية محاولة اقتحام المخيم وسط اشتباكات باألسلحة الثقيلة والمتوسطة بينه 
 وبين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة أخرى.

 
وذلك في  يذكر أن مدينة درعا تشهد تصاعدًا بوتيرة األعمال العسكرية منذ أكثر من أسبوعين،

 محاولة من النظام فرض السيطرة على المدينة التي تعاني نقصًا في المواد الغذائية والطبية.

وفي السياق، أطلق المتبقون من أهالي مخّيم درعا داخله، نداء مناشدة للهيئات اإلغاثية وجميع 
ى أمن لهم، في للتدخل من أجل تأمين مأو  ،األطراف المتصارعة ووكالة األونروا ومنظمة التحرير

ظل ما يتعرض له المخّيم والمناطق المحيطة به من قصف عنيف بالبراميل المتفجرة والصواريخ 
 وقذائف الهاون.
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وطالب سكان المخيم بفتح ممرات آمنة للنساء واألطفال وكبار السن، والعمل على إخراج 
 الجرحى والحاالت المرضية المزمنة باسرع وقت.

أبناء مخيم درعا نزحوا إلى أحياء درعا وريفها، فيما ال يزال سكان مخيم  الجدير ذكره أن غالبية
% من مبانية وحي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية  80درعا الذي دمر حوالي 

جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون 
ئية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية من نقص حاد في المواد الغذا

 طويلة.

( 124وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الدرك التركية في والية أدرنه شمال غرب تركيا قبل أيام، )
 .مهاجرُا أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية باتجاه اليونان بطريقة غير شرعية

أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الذي تم إلقاء القبض  وأشارت تقارير صحفية تركية
 .عليهم من حملة الجنسيات السورية والباكستانية والجزائرية والجورجية والمغربية والفلسطينية

 
مهاجرًا غير شرعي كانوا يخططون للتوجه إلى دول  46وفي السياق ضبطت قوات الدرك التركية 

 أوروبية عبر بحر إيجة.

الية و  قالت مصادر أمنية تركية، إن قوات الدرك داهمت عدة منازل في قضاء "سليمان باشا" فيو 
مهاجرًا من  38"تكير داغ" )شمال غرب( المطلة على بحر إيجه، مما أسفرت عن توقيف 

 .أفغان، وعراقيين اثنين 6سورية، و
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حرب السورية نحو اليونان يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون ال
للوصول إلى دول اللجوء، في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب "قوارب 

الجئًا فلسطينيًا  50الموت" على الرغم من سوء األحوال الجوية، وكانت مجموعة العمل وثقت 
 قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للقارة األوروبية.

 

 لجان عمل أهلي

وجبة سحور على العائالت الفلسطينية النازحة إلى  200عت هيئة فلسطين الخيرية مايقارب وز 
بيت سحم( جنوب دمشق، بهدف التخفيف من معاناتهم االقتصادية  –ببيال  –بلدات )يلدا 

 والمعيشية.

إلى ذلك تواصل هيئة فلسطين الخيرية جنوب العاصمة دمشق، تقديم خدماتها اإلغاثية والطبية 
عائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة للمخيم، حيث يعمل قسم الخدمات في لل

الهيئة على تعبئة مياه اآلبار لالجئين الفلسطينيين النازحين وبشكل يومي، كما تواصل الهيئة 
 .عملها على تأمين مياه الشرب "الفيجة" لجميع األهالي في المنطقة

( وبالتعاون مع 48ية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين )فلسطين وفي تركيا، أقامت الجمع
جمعية خير أمة، أمس األول األربعاء، مأدبة إفطار للعائالت الفلسطينية السورية في مدن أضنة 

 .والريحانية وكلس وغازي عنتاب

هذا  عائلة فلسطينية سورية، ووفقًا ألحد أعضاء الجمعية فأن 300وحضر المأدبة أكثر من 
اإلفطار يأتي ضمن عدة مشاريع أطلقتها جمعية خير أمة في شهر رمضان المبارك، بهدف 
التخفيف من ظروف الحياة واألوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها العائالت الفلسطينية 

 .السورية في تركيا
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 2017يونيو  –حزيران  8فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3509) •
 ( امرأة.462)

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1603) •
 ( امرأة.99)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1417دخل يومه )ي

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1152انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1003)

( يومًا، 1496من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون  •
 ( يومًا.230والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


