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قضاء الجَئين فلسطينَيين جراء ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية جنوب "
 "سورية

 

 
 

 .تجدد القصف على مخيم درعا والبلدات المتاخمة له 

 .داعش يعتقل رجالً وإمرأة في مخيم اليرموك بتهمة عقد قرانهما خارج محكمته الشرعيّة 

 ."النظام السوري يواصل اعتقال الالجئ "خميس الحريري 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألهالي المزيريب جنوب سورية 
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 آخر التطورات

 :ألعمال العسكرية جنوب سورية وهماقضى الجئان فلسطينيان جراء ارتفاع وتيرة ا

بقذيفة مدفعية في درعا، والالجئ  الالجئ "جمعة محمد حسين الموسى" الذي قضى إثر إصابته
شباط / فبراير  12"خالد أحمد نصار"، من سكان مخيم درعا، حيث قضى أمس األول األحد 

جراء مشاركته القتال إلى جانب قوات المعارضة السورية في المعارك المندلعة بمدينة درعا جنوب 
 سورية.

( 3441منذ بدء أحداث الحرب إلى )مما يرفع حصيلة عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا 
( ضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب 206ضحية، بحسب احصائيات مجموعة العمل، منهم )

 سورية.

وفي السياق قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والخفيفة مخيم درعا 
المدنيين، كما استهدفت قوات لالجئين الفلسطينيين، مما أحدث خرابًا ودمارًا كبيرًا في منازل 

النظام حي طريق السد المالصق للمخيم والذي تقطنه عائالت فلسطينية، بصاروخ أرض أرض 
اقتصرت أضراره على الماديات، تزامن ذلك مع شن الطيران الحربي عدة غارات  "فيلمن طراز "

 .جوية على أحياء درعا البلد
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ي تشهده مناطق جنوب سورية ومدينة درعا، نتيجة يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر األمني الذ
إعالن الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية بدء عملية عسكرية تحت مسّمى "الموت وال 
المذلة" للسيطرة على حي المنشية، الذي يحتل بقعة جغرافية مهمة في مدينة درعا، مرتفعًة عن 

دبابات شمال مدينة  32ة الحيوي، ويكشف اللواء ُيطل على مركز المدين ،األحياء المحيطة بها
 موقع حميدة الطاهر العسكري.و  درعا، وفرع الشرطة العسكرية

وفي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، اعتقل تنظيم الدولة رجاًل 
، رغم تنفيذ عقد وامرأة، من أبناء مخّيم اليرموك، بتهمة عقد قرانهما خارج محكمة "داعش" الشرعّية

جلدة،  18زواجهما وفق األصول الشرعّية، لدى محاٍم وبحضور شاهدين، ما عّرض الزوج للجلد 
 باإلضافة إلى الحبس، وحلق شعر الزوجة بالكامل، بعد جلدها.

ومن جانبها أكدت مصادر من داخل اليرموك أن تنظيم الدولة أبطل عدة عقود زواج في اآلونة 
 في المحاكم الشرعّية، التابعة لبلدات جنوب دمشق )يلدا ببيال، وبيت سحم(. األخيرة تم إبرامها

 
وأشارت تلك المصادر إلى أن األوامر الصادرة عن "داعش" تقضي بفرض عقوبة على من يعقد 
زواجه لدى محاكم الحكومة التي يصفها التنظيم بمحاكم الردة، ويصر على أن المحاكم الشرعية 

، مشيرة الى أن "هناك عزوفًا عن مراجعة هذه المحاكم من عقود الزواج له هي من تقوم بتنظيم
 ."قبل الشباب في مخيم اليرموك
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الجدير بالتنويه أن سكان مخيم اليرموك يشتكون من الممارسات التعسفية التي يمارسها "داعش" 
رض ، ومحاوالته المتكررة ف2015بحقهم، منذ سيطرته على المخيم في شهر ابريل من عام 

 .أجنداته الخاصة على األهالي المحاصرين

( 34) وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "خميس حسن الحريري"
 عامًا، وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية.

فة المنظمات الدولية ومن جانبهم أطلق أهالي المعتقلين نداًء ناشدوا خالله األمم المتحدة وكا
واإلنسانية بالضغط على النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن 

( معتقل فلسطيني 1163مصيرهم، مع اإلشارة إلى أن عدد المعتقلين في سجون النظام بلغ )
 بحسب احصائيات مجموعة العمل.

 
 لجان عمل أهلي

اعداتها اإلغاثية والعينية لالجئين الفلسطينيين جنوب تواصل هيئة فلسطين الخيرية تقديم مس
سورية عمومًا وبلدة المزيريب شمال غرب مدينة درعا التي يقطنها حوالي ثمانية آالف وخمسمائة 

( وصفة طبية 50فبراير الجاري ) –الجئًا فلسطينيًا،حيث قدمت الهيئة حتى اليوم من شهر شباط 
آالف ل.س  5كما وزعت بالتعاون مع فاعلي خير محليين مجانية للمرضى من تجمع المزيريب، 
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( $ كفالة أيتام 2500( يتيمًا كمساعدة شهرية، وقامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع مبلغ )55لــ )
 مقدمة من مؤسسة شروق الشمس في المزيريب جنوب سورية.

لالجئين الفلسطينيين هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في محافظة درعا عمومًا ومناطق تجمع ا
وجلين( غيابًا تامًا لمقومات الحياة، ويعتبر انقطاع  -تجمع المزيريب -خصوصًا، )مخيم درعا 

الماء والكهرباء عن تلك المناطق أبرز أشكال المعاناة، وقد أدت الغارات المتكررة على مخيم 
ئالت إلى النزوح إلى من مساحة المخيم، مما أجبر المئات من العا %70درعا إلى دمار حوالي 

 بلدة المزيريب وقرى الجنوب السوري.

 

 إحصائيات وأرقام حتى 13/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3441 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1164معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التاب )( 83عة للنظام السوري بينهم )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1334يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1038انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.845)

 ( يومًا، 1382أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.117والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي
 ( يومًا.1187)
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 لسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة بألف ف8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


