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قصف عنيف يستهدف مخيم درعا وضحية وجرحى إثر استهداف أطراف "
 "مخيم العائدين بحمص

 
 
 

 ثالثة فلسطينيين يقضون إثر اشتباكات في مناطق متفرقة من سوريا. 

  فلسطين بمخيم اليرموكاندالع اشتباكات ليلية على محور شارع. 

  عائلة فلسطينية تناشد من أحد سجون مدينة أنطاكيا التركية المعنيين من أجل إطالق
 .سراحها

 حفل تكريمي للطالب الفلسطينيين السوريين في صيدا جنوب لبنان. 
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 ضحايا 
 قضى ثالثة فلسطينيين بعد مشاركتهم القتال في مناطق متفرقة من سوريا حيث قضى الشاب

عامًا من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين في  81" أحمد موفق السرساوي"الفلسطيني 
جنوب سوريا، وذلك خالل مشاركته القتال في صفوف المعارضة المسلحة ومعركتها المتواصلة 

 ".عاصفة الجنوب"ضد الجيش السوري 
إنفجار لغم فيه بمنطقة  من أبناء مخيم النيرب نتيجة" خالد دكور"وقضى الالجئ الفلسطيني 

الموالية للنظام السوري " لواء القدس"الشيخ لطفي في مدينة حلب، وهو أحد عناصر مجموعة 
 .والتي تقاتل في عدة جبهات إلى جانب الجيش السوري

 
 خالد دكور

يشار أن المجموعات الموالية للنظام السوري تستغل الظروف اإلقتصادية السيئة لالجئين 
في بعض المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتجند عناصرها مقابل المال، وخاصة  الفلسطينيين

 .مخيم النيرب في حلب والرمل في الالذقية والسيدة زينب وجرمانا ومخيم اليرموك في دمشق
في حين يرى ناشطون أن استهداف المخيمات الفلسطينية بالقصف واستمرار اعتقال المئات من 

دفعت العديد من شباب المخيمات لالنخراط في صفوف المعارضة  الالجئين الفلسطينيين،
 .المسلحة

ضحية من أبناء مخيم  228ضحية في مخيم النيرب و 828وكانت مجموعة العمل قد وثقت 
درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، قضى العديد منهم نتيجة مشاركته مع طرفي 

 .الصراع داخل سوريا
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من أبناء مخيم حندرات، ومن مرتبات جيش " محمد علي سباعي"الفلسطيني وقضى الالجئ 
التحرير الفلسطيني، أثناء مشاركته في المعارك الدائرة بين الجيش النظامي ومجموعات 

 .المعارضة السورية المسلحة في منطقة الزبداني في ريف دمشق

 
 محمد علي سباعي
لسوري النظامي على مواقع التواصل وفي السياق تناقلت صفحات مقربة من الجيش ا

االجتماعي صورًا لما وصفته بمشاركة عناصر جيش التحرير الفلسطيني بالقتال إلى جانب 
قوات الجيش النظامي السوري في معاركها ضد المعارضة السورية المسلحة في بلدة الزبداني 

 .در آخربريف دمشق، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الصور من مص
من جانبهم أكد ناشطون لمجموعة العمل أن المئات من عناصر جيش التحرير الفلسطيني 
أجبروا خالل السنوات األخيرة على القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي في العديد من 

 .المناطق معظمها في ريف دمشق
ضحية من   (142)وثقتالجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد 

 .عناصر جيش التحرير كانت قد قضت إثر المعارك في سورية
 
 التطورات آخر  

تعرض مخيم درعا جنوب سورية لقصف مدفعي وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة 
منه، مما أدى إلى وقوع العديد من الجرحى في صفوف المدنيين، وأحدث دمارًا في المنازل، 

 .مراسلنا أن المناطق المحيطة به تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخفيما أكد 
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ومن جهة أخرى يعاني من تبقى من أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من أزمات حادة في 
الخدمات األساسية وذلك بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم إثر القصف المتكرر الذي 

 .ى أضرار كبيرة في البنية التحتية للمخيماستهدفه والذي أدى إل
عائلة اضطر معظمها إلى  0444ويشار أن معظم عائالت المخيم والتي يبلغ عددها قرابة 

النزوح عن المخيم بسبب سوء األوضاع فيه فيما لم يبقى داخل المخيم سوى قرابة المئة عائلة 
أن تكون شبه معدومة، خاصة تعاني من أوضاع معيشية صعبة حيث تكاد الخدمات األساسية 

 .فيما يتعلق بالخدمات الصحية والكهرباء ومياه الشرب

 
 مخيم درعااستهداف 

 حي عكرمة)كما تعرضت أطراف مخيم العائدين للقصف حيث سقط على الحي الشرقي للمخيم 
النصف عصر يوم أمس قذيفتين هاون، ما أدى إلى و  في تمام الساعة الرابعة (يق الشامطر و 

 .ضحية وعدة جرحى، حيث غالبية سكان هذا الحي من الالجئين الفلسطينيين سقوط
، "جامع أسامة بن زيد"أن القذيفة األولى سقطت بالقرب من : وقال مراسل مجموعة العمل

 البك آب، ما أدى الى قضاء السائق"وأصابت سيارة مقابل مفرق المخيم بشكل مباشر موديل 
بب تفحمها بشكل كامل، ونقل جثمانه مع جريحين أصيبا جراء الذي ال يزال مجهول الهوية بسو 

القذيفة إلى مشفى بيسان في المخيم، أما القذيفة الثانية سقطت على مسافة قريبة من األولى، 
 .لكن من الجهة الشمالية

وأكد مراسل المجموعة على عدم وجود إصابات من المخيم أو من فلسطينيي حي عكرمة بالرغم 
ائف وسط أماكن سكنهم، يشار أن مراسل المجموعة وشهود عيان أكدوا أن من سقوط القذ

 .القذائف أطلقت من الكتلة الجامعية، وهي إحدى مناطق سيطرة النظام السوري
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ويعاني أبناء مخيم العائدين من تضييقات كبيرة وممارسات سيئة يقوم بها عناصر األمن 
مخيم، إضافة إلى اإلعتقال المتواصل ألبناء والجيش السوري، حيث يفرض طوقًا أمنيًا على ال

 .المخيم

 
 آثار القصف على حي عكرمة

وفي جنوب العاصمة دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة ليل 
الثالثاء على محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين، بين المجموعات الفلسطينية  –االثنين 

ومجموعات محسوبة على تنظيمي جبهة النصرة وداعش من جهة أخرى، المسلحة من جهة، 
 .حيث استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال الطرفين

تزامن ذلك مع تحليقًا للطيران المروحي في سماء المخيم، أما من الجانب المعيشي يعاني من 
انية مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية، واستمرار بقى من سكان المخيم من أوضاع إنس

 .يومًا على التوالي (334)يومًا، والماء لـ  (104)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 
 

 تركيا
ناشدت عائلة فلسطينية سورية المنظمات اإلنسانية والسفارة الفلسطينية والسويدية، من أجل 

أفراد  0التركية، وأفاد ناشطون أن العائلة مكونة من اطالق سراحها من سجن مدينة انطاكيا 
 : وهي

وكانت العائلة " عمر"و" ريناد"وأطفالهما " أماني لطفي عطية"زوجته و  "سليمان عمر حامد"األب 
قد اعتقلت خالل عبورها األراضي التركية بطريقة غير شرعية، للوصول إلى السفارة السويدية 

 .تهم في السويدإلجراء مقابلة لم الشمل مع ابن
مسجونون في ظروف مأساوية وصعبة "وقال األب سليمان في رسالة صوتية عبر الهاتف أنهم 

في سجن تحت األرض، حيث ال يوجد مكان للجلوس بسبب العدد الكبير من المسجونين، 
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أن طفله يعاني من مرض في عيونه "وأضاف سليمان  "والحمامات سيئة والطعام والشراب
الأحد يفهم علينا ونتيجة لذلك و  ملية عاجلة، وزوجته في حالة إغماء مستمر،وبحاجة إلى ع

 .أخذوني للمشفى، لكن دون نتيجة تذكر وعادوا وألقوني في السجنو  أيام 7أضربت عن الطعام 
بإعادته إلى سوريا تحت القنابل والصواريخ فذلك أرحم "وبعد تلك الحالة المأساوية طالب سليمان 

ختام المناشدة طالبت العائلة الفلسطينية كل المعنيين من أجل التدخل  وفي ،"من السجن
، يشار أن لجنة فلسطينيي سورية في تركيا التقت مع مدير أمن "الطالق سراحهم من المعتقل

 .أنطاكيا، ولكن األخير ذكر للجنة أن األمر أصبح في أنقرة
 

 لبنان
والطالبات الفلسطينيين السوريين الناجحين في أقيم في صيدا جنوب لبنان حفاًل تكريميًا للطالب 

أغسطس في  –آب / 9الشهادتين األساسية والثانوية للمنهاج السوري واللبناني، وذلك يوم األحد 
 .قاعة بلدية صيدا

 
 الحفل التكريمي الذي أقيم في صيدا

الطالب حيث ألقيت فيه عدد من الكلمات سلطت الضوء على المصاعب التي واجهت وتواجه 
 ،الفلسطيني السوري في لبنان وسبل تجاوزها، مؤكدة على أهمية العلم بالنسبة للشعب الفلسطيني

وضرورة التمسك به، ومواجهة كافة المعوقات والعقبات التي تقف أمام بناء جيل متعلم، مبينة 
 .خطورة ما ُيحاك من مؤامرات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حق العودة

 يشار أن حفل التكريم نظمه تجمع معلمي فلسطينيي سورية ولجنة فلسطينيي سورية في لبنان
 .صراط -برعاية صندوق رعاية الطالب و 
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 5112/ أغسطس  -آب / 11فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (000444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و  (15,500) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0444)لبنان، 
 .2480لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (30)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

 (334)يومًا، والماء لـ  (104)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (778)لليوم 
 .ضحية (877)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .لى التوالييومًا ع (008)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (032)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (133)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه (%74)ار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودم (077)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


