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 "قصف عنيف يستهدف مخيم درعا وحي طريق السد جنوب سورية"
 

 
 

  داعش تسمح لعائلتين بالخروج من المناطق التي تحاصرها في مخيم اليرموك وسط

 اشتباكات عنيفة مع فتح الشام.

 .توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على العائالت الفلسطينية جنوب دمشق 

 .مشاهدة الالجئ الفلسطيني "محمد العمرة" في أحد األفرع األمنية السورية 

 .الخوف من االعتقال وغالء المعيشة أحد أبرز أوجه معاناة أهالي مخيم الرمل في الالذقية 
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 آخر التطورات

نوب سورية، أن قوات النظام السوري استهدفت مخيم درعا لالجئين أفاد مراسل مجموعة العمل ج
الفلسطينيين جنوب سورية بالرشاشات الثقيلة، مما أثار حالة خوف كبيرة بين من تبقى من أبناء 

 .المخيم

كما أفاد مراسلنا تعرض حي طريق السد بمدينة درعا أمس األول، لقصف عنيف استهدف عددًا 
أرض" إلى دمار كبير في المنازل -يث أدى القصف بصاروخ "أرضمن األبنية السكنية، ح

 والممتلكات.

 
يأتي ذلك القصف وسط ارتفاع وتيرة األعمال العسكرية التي يشنها النظام السوري ضد مناطق 

 سيطرة المعارضة السورية في الجنوب السوري.

سورية، باإلضافة  يذكر أن حي طريق السد يضم تجمعًا للمئات من العوائل الفلسطينية جنوب
 إلى المئات من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر.

داعش في مخيم اليرموك  -وفي جنوب العاصمة دمشق، قالت مصادر ميدانية، أن تنظيم الدولة 
سابقًا" في  -المحاصر، سمح بخروج عائلتين من منطقة الريجة إحدى مناطق سيطرة "فتح الشام 

علمًا أن التنظيم فتح المجال أمام العائالت القاطنة في المنطقة  ،شريطة عدم العودة إليهاالمخيم، 
الخروج و  للخروج منها بعد تشديد الحصار عليها منذ أكثر من شهر، مانعًا المدنيين من الدخول

 أو إدخال الطعام ومياه الشرب واألدوية.
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التسلل إلى منطقة الريجة عبر قطاع وأضافت المصادر الميدانية، أن تنظيم الدولة حاول 
الشهداء، لكن عناصر فتح الشام فتحوا نيران رشاشاتهم نحوهم، مما أدى إلى حدوث اشتباكات 

 عنيفة أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر داعش بحسب تلك المصادر.

طق سيطرة هيئة عائلة مدنية تعيش أوضاعًا إنسانية سيئة في منا 90تجدر اإلشارة إلى أن قرابة 
تحرير الشام نتيجة الحصار المفروض في كافة جوانبها من قبل قوات النظام السوري ومجموعاته 

 الموالية من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى.

وفي السياق، وزعت مؤسسة "جفرا" لإلغاثة والتنمية بعض المساعدات اإلغاثية العاجلة على 
 يم اليرموك والمتواجدة في بلدات جنوب دمشق.العائالت الفلسطينية النازحة عن مخ

حيث تم توزيع عدد من السلل الغذائية على العائالت ضمن حملة "زهر اللوز"، وبحسب القائمين 
 على الحملة فإن حملتهم تستمر على مدار أسبوع.

 
في غضون ذلك، نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنهم من سجون النظام السوري، مشاهدتهم 

الفلسطيني "محمود العمرة" من أبناء مخيم اليرموك في مركز "أمن الدفاع الوطني" في المعتقل 
 وتم تحويله إلى جهة مجهولة. 2015عام 

يشار إلى أن العديد من المفرج عنهم نقلوا مشاهداتهم لمعتقلين فلسطينيين أو ممن قضى تحت 
ى مصير المعتقلين، التعذيب في سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه عل
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ويمارس عليهم كافة أشكال التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقة، ووثقت مجموعة 
 ( معتقاًل فلسطينيًا.1162العمل حتى اآلن )

وفي شمال غرب سورية، يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت الدهم 
األمنية السورية بين الحين واآلخر لمنازل المدنيين، حيث تداهم واالعتقال التي تقوم بها األجهزة 

 .المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام السوري البيوت وتسيطر على بعضها وتتخذها مقاّر لها

ويواجه الشباب في هذا المخيم، كغيرهم، من مالحقة األجهزة األمنية السورية بهدف سوقهم إلى 
 ما اضطر العديد منهم إلى الهرب خارج البالد.التجنيد اإلجباري، وهو 

فيما يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء، وسط استمرار معاناتهم االقتصادية، 
 إذ يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات المنازل.

 
 2017فبراير/  –اط شب /10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3435 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1162( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.
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  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1331يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1035انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.842)

 ( يومًا، 1379أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.114والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1184)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


