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أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان مخيم درعا جراء استمرار تصاعد "
 "وتيرة القصف واالشتباكات

 

 
 

 شقيقان فلسطينيان من عناصر "لواء القدس" يقضيان في تدمر •

 وسط تحليق طائرات االستطالعاشتباكات ليلية في مخيم اليرموك  •

 النظام يعتقل الطفل "جهاد عطه دويعر" من أبناء مخيم خان الشيح  •

 توزيع سلل غذائية على فلسطينيي سورية في مخيم البداوي •
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 ضحايا

خالل المواجهات التي  23/5/2017قضى الشقيقان الفلسطينيان "أحمد" و"فايز منصور" يوم 
ى جانب قوات النظام السوري ضد تنظيم الدولة في تدمر وسط يشارك فيها "لواء القدس" إل

 .سورية، وهما من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب

ُيشار إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين قضوا وأصيبوا خالل مشاركتهم القتال بين طرفي 
الفلسطينيين قضوا منذ  ( ضحايا من الالجئين879الصراع في سورية، ووثقت مجموعة العمل )

 بدء أحداث الحرب في سورية.

 
 آخر التطورات

جدد سكان مخيم درعا وسكان المنشيةمناشدتهم لكافة المنظمات اإلنسانية من أجل إغاثة األهالي 
مأساوية تغدو هي و  ويعانوا ظروفًا صعبة ،الذين يسكنون في العراءو  المهجرين من مدينة درعا

اإلنسانية التي يعيشها أعداد كبيرة من أهالي درعا ممن فضلوا النزوح وترك األقرب إلى الكارثة 
 بيوتهم وممتلكاتهم على البقاء تحت القصف العشوائي والمدمر.

"إن أحياء مدينة درعا تحولت إلى مناطق منكوبة بفعل  ومن جانبه قال مراسل مجموعة العمل
دنيين بسبب تعرضهم للقصف العنيف الدمار الهائل الذي حّل بمنازل السكان وتهجير الم
 .والممنهج من قبل قوات النظام والمليشيات المساندة لها"
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ميدانيًا استهدفت قوات النظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية وحي طريق 
مما ادى إلى  صواريخ أرض أرض من نوع "الفيل"، 10السد، بعدة براميل متفجرة وأكثر من 

 كبير بالمنازل.دمار 

 
وفي جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة على محور شارع فلسطين 
والسبورات بين مجموعة الكراعين من جهة، والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام من جهة 

 .أخرى، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء المنطقة

النصرة سابقًا" من مخيم اليرموك  –ج جميع مقاتلي "هيئة تحرير الشام يأتي ذلك مع قرب خرو 
والقدم وفق تصريحات لجهات محسوبة على النظام السوري، وتسريبات من قبل مقربين من "هيئة 

 تحرير الشام"، واألنباء التي تتحدث عن خروج مماثل لعناصر داعش من جنوب دمشق.

الطفل "جهاد عطا دويعر"  6 /10ري يوم أمس السبت في غضون ذلك اعتقلت قوات األمن السو 
( عامًا من منزله في مخيم خان الشيح، مما يرفع عدد األطفال الذين اعتقلهم النظام من 15)

أبناء المخيم خالل شهر حزيران/ يوينو الحالي إلى أربعة أطفال، وذلك بعد أن قام عناصره يوم 
من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  باعتقال ثالثة طالب 2017حزيران/ يونيو  4

بريف دمشق هم: "نزار سعيد النادر"، "محمود جميل نوفل"، "أحمد محمود إبراهيم"، أثناء توجههم 
 .إلى مركز االمتحانات في منطقة عرطوز لتأدية امتحان الشهادة الثانوية
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من جمعية الهالل األحمر  أما في لبنان وزعت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني، وبتمويل
الكويتي سلل غذائية على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى مخيم البداوي بمدينة 

 .طرابلس

ووفقًا للقائمين على الجمعية فإن التوزيع يأتي للتخفيف من وطأة العبء االقتصادي على 
رتهم لجميع ممتلكاتهم فلسطينيي سورية الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة خسا

 ومواردهم المالية جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية.

 

 2017يونيو  –حزيران  11فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3513) •
 ( امرأة.462)

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

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1420يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1155انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1006)

( يومًا، 1499أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.233والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016سطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فل85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


