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النظام يجدد قصف مخيم درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرة ويوقع "
 "ضحية فلسطينية

 

 
 

 قضاء فلسطيني في قصف للتحالف جنوب سورية. •

 النظام يطلب ممثلين عن الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق من أجل التفاوض. •

 ( سلة غذائية على العائالت الفلسطينية جنوب دمشق.450توزيع ) •
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 ضحايا 

حزيران  7يوم األربعاء  قضى الالجئ الفلسطيني "قاسم الزنغري" الملقب "أبو محمد المقدسي"
في قصف لطيران التحالف مقرًا لجيش خالد التابع لتنظيم الدولة، بحوض اليرموك غرب  2017

 رعا.درعا، وهو من أبناء مخيم د

صواريخ  8وأشارت المعلومات إلى أن الطيران استهدف مبنى المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم بـ 
 بعدة غارات، والواقعة في بلدة الشجرة بحوض اليرموك، غرب مدينة درعا.

( الجئًا فلسطينيًا من أبناء محافظة درعا قضوا خالل 370يشار إلى ان مجموعة العمل وثقت )
 أحداث الحرب.

 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، إلى تجدد قصف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن قضاء  ،وحي طريق السد في درعا جنوب سورية

 الالجئ الفلسطيني "حسان خميس" وتدمير عشرات المنازل في المخيم.

النظام قصفت الحي الذي تقطنه عائالت فلسطينية ومخيم درعا وأضاف مراسلنا أن قوات 
 .لالجئين الفلسطنيين بعشرات الصواريخ من نوع "فيل"والبراميل المتفجرة
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حيث تشهد تلك المنطقة تصاعدًا حادًا بأعمال القصف خالل األيام األخيرة فقد تعرض المخيم 
يه البراميل المتفجرة والصواريخ وحي طريق السد وبلدة المزيريب لقصف متكرر استخدمت ف
 وقذائف الهاون، مما تسبب بتأزم األوضاع اإلنسانية والمعيشية.

فيما جدد األهالي في مخيم درعا مناشدتهم، عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
جميع الجهات الحقوقية واإلغاثية للعمل على وقف القصف العنيف الذي يستهدف المخيم، 

بالوقت ذاته كاًل من وكالة األونروا والمنظمات اإلغاثية العمل على إيصال المساعدات مطالبين 
 مواد اإلسعاف األولي.و  العاجلة لهم على رأسها المواد الطبية

% من مباني مخيم درعا قد تعرضت لدمار شبه كامل باإلضافة النقطاع 70يذكر أن حوالي 
 من معاناة سكانه. ( يومًا مما ضاعف1153المياه منذ أكثر من )

وفي جنوب دمشق، أكدت مصادر خاصة لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 
النظام السوري طلب من اللجنة السياسية بجنوب دمشق أن يتم اختيار ممثلين عن الالجئين 

 الفلسطينيين جنوب دمشق للخروج والتفاوض معه.

بلة عدد من أعضاء اللجنة السياسية بجنوب دمشق مع ووفقًا للمصادر فإن الطلب تم أثناء مقا
الشيخ أنس و  النظام قبل أيام بحضور الشيخ أبو عبدو الهندي خطيب مسجد في بلدة بيت سحم

 الطويل خطيب مسجد في بلدة ببيال.

وبحسب المصادر لم يتم تحديد األشخاص الذين سيمثلون الالجئين الفلسطينيين الجراء 
 .المفاوضات حتى اآلن

 

 لجان عمل أهلي 

 ( سلة غذائية مقدمة من جمعية طريق الحياة450أشرفت هيئة فلسطين الخيرية على توزيع )
على العائالت الفلسطينية المتواجدة في جنوب دمشق، ووفقًا لمراسلنا فإن التوزيع تم عن طريق 

 المكتب اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك.
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كانت قد نزحت إلى البلدات المجاورة لمخيم اليرموك بعيد  يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية
 .2015سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من المخيم مطلع إبريل 

 
 2017يونيو  –حزيران  9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3511) •
 ( 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.1418دخل يومه )ي

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1153انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1004)

( يومًا، 1497من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون  •
 ( يومًا.231والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، 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

 


