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"لليوم الخامس على التوالي النظام يستهدف مخيم درعا 
 بالصواريخ والبراميل المتفجرة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فتى فلسطيني يقضي بعد زّجه في معارك ضد المعارضة في سورية• 
انقطاع مياه الشرب عن مخيمي درعا واليرموك يفاقم من المخاطر • 

 .الصحية على سكانهما
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 ضحايا 
أفاد مراسل مجموعة العمل في حلب، قضاء الفتى الفلسطيني "ابراهيم 

الموالي للنظام - عامًا بعد زّج مجموعة "لواء القدس" 15محمود ميعاري" 
للمقاتلين الفلسطينيين في معارك ضد المعارضة المسلحة في  -السوري 

 عدة مناطق في سورية. 
 
 
 
 
 
 
 

يشار إلى أن مجموعة "لواء القدس" ليست تنظيمًا فلسطينيًا ويقدرعددها 
( 500( عنصرًا منهم حوالي )3500بحسب تقارير غير رسمية قرابة )

يرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة مقاتاًل فلسطينيًا من مخيمات الن
 حلب وريفها الغربي والشمالي و كتيبة الشبح األسود والقمصان السود.

 
 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، تجدد قصف مخيم درعا وحي 
طريق السد جنوب سورية بالبراميل المتفجرة والصواريخ، وقال مراسلنا أنه 

 األولى شنت الطائرات الحربية غارة جوية. مع ساعات الفجر
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ووفقًا لمراسلنا أن الغارة تالها قصف مكثف ومتواصل بصواريخ أرض 
أرض من نوع "فيل" كما ترافق مع إلقاء الطائرات البراميل المتفجرة، مما 
أحدثت دمارًا كبيرًا في المنازل والممتلكات، فيما يواصل النظام ومجموعاته 

اقتحام المخيم وسط اشتباكات باألسلحة الثقيلة الموالية محاولة 
والمتوسطة بينه وبين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية 

 من جهة أخرى. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يذكر أن مدينة درعا تشهد تصاعدًا بوتيرة األعمال العسكرية منذ أكثر من 
أسبوعين، وذلك في محاولة من النظام فرض السيطرة على المدينة التي 

 تعاني نقصًا في المواد الغذائية والطبية. 
وعلى صعيد آخر، يعاني أهالي مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار 

مما دفعهم منذ فترات طويلة لالعتماد على انقطاع المياه عن منازلهم، 
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مياه اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب ومياه االستخدام المنزلي ، 
بغض النظر عن صالحيتها لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت 

 الخيار الوحيد المتاح ألبناء المخيمين. 
ية، أن من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور 

بعض تلك اآلبار التي يعتمد عليها األهالي قد تسبب أمراضًا في الكلى 
خصوصًا مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، حيث تحتوي على نسبة 

 عالية من الرواسب، كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية. 
 يذكر أن النظام السوري كان قد قطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك

( أيام، في حين قطع المياه عن 1005لالجئين الفلسطينيين منذ أكثر )
 ( يومًا.1154مخيم درعا منذ أكثر )

 
 2017يونيو  –حزيران  10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل 3511• )
 ( امرأة.462من توثيقهم بينهم )

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

القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1419على مخيم اليرموك يدخل يومه )

التغذية والرعاية ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص 196• )
 الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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( يومًا وعن 1154انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يوم.1005مخيم اليرموك منذ )

أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 
ظامي منذ أكثر من ( يومًا، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش الن1498)
 ( يومًا.232)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 20166

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


