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 "السد بالصواريخ والنابالم الحارق  النظام يجدد قصف مخيم درعا وطريق"
 

 
 

 قضاء فلسطيني جراء المعارك العنيفة المندلعة في مدينة درعا. •

 فلسطينيون من سورية يشكون إجراءات معقدة في السفارة الفلسطينية في تركيا. •

 ( سلة غذائية على فلسطينيي سورية في وادي الزينة.150الخيرية توزع ) •
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 ضحايا

لعنيفة المندلعة في مدينة درعا باسل خليل المصري" جراء المعارك اقضى الالجئ الفلسطيني "
والمخيم، بين قوات المعارضة السورية من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، على محور 

 المخابرات الجوية شرق مخيم درعا.

مما يرفع حصيلة الفلسطينيين السوريين الذين قضوا في محافظة درعا منذ بداية الحرب الدائرة 
 .( ضحية377في سورية إلى )

 
 لتطوراتآخر ا

افاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري كثف من وتيرة ضرباته الجوية والبرية على مخيم 
درعا والمناطق المحيطة به، مضيفًا أن عشرات الصواريخ من نوع فيل سقطت على المخيم وحي 

 طريق السد.

للمخيم  استهداف النظام السوري  ،وأكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
بالبراميل المتفجرة المحملة بمادة النالبالم الحارق والمحرمة دوليًا، وأظهرت صورًا بثها ناشطون 
احتراق عدد من المنازل بسبب البراميل المتفجرة المحملة بمادة النابالم الحارق، وصورًا لتصاعد 

 الكبير الذي خلفه القصف المتواصل.أعمدة الدخان والغبار والدمار 
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مجلس محافظة درعا الحرة قد أعلن في بيان وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل مدينة  وكان
 درعا ومخيمها وحي طريق السد الذي تقطنه عائالت فلسطينية منطقة منكوبة.

الجدير يالتنويه أن قوات النظام تستهدف مدينة درعا والمخيم والمناطق المجاورة له، منذ بداية 
األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل الشهر الجاري بكل أنواع 

 .السيطرة عليهاو  المتفجرة، وذلك بهدف اقتحامها

 
وفي تركيا، نقل مراسل مجموعة العمل شكوى عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا 

دات المالية عليهم، حيث اشترطت من تعقيد اجراءات السفارة الفلسطينية أثناء توزيع المساع
السفارة إبراز الوثائق التي تؤكد هوية المستلم بالرغم من وجود أشخاص آخرين من نفس المخيم 

 يؤكدون لموظفي السفارة معرفتهم بهذا الشخص.

وأضاف مراسلنا أنه تم رصد عشرات الحاالت المشابهة من األسر التي ال تملك أوراق ثبوتية، 
العائالت الفلسطينية من سوريا اضطرت إلى مغادرة منازلهم تحت القصف ولم علمًا أن مئات 

يتسن لهم أخذ أوراقهم الثبوتية، ويصعب عليهم الحصول على نسخ أو بدل ضائع من 
 دوائرالنفوس في سورية.

 8يشار إلى أن الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى تركيا والذي يقدر عددهم حوالي 
سطيني، يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين آالف فل

 وعدم وجود مورد ثابت.
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 لجان عمل أهلي 

 150وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم، 
إلى منطقة وادي الزينة باقليم الخروب سلة غذائية على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية 

 جنوب لبنان.

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

 سورية.ومواردهم المالية جراء استمرار الحرب الدائرة في 

 ( عائلة.450الجدير بالتنويه أن عدد العائالت الفلسطينية السورية في وادي الزينة يقدر بحوالي )

 
 2017يونيو  –حزيران  15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3520) •
 ( امرأة.463)

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1608) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1424يدخل يومه )
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ية الطبية بسبب ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعا196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1159انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1010)

( يوم، 1503أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.237والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


