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 "تجدد القصف العنيف على مخيم درعا وسط نقص حاد بالمواد الطبية"
 

 
 

 فلسطيني يقضي إثر االشتباكات مع قوات النظام على أطرف مخيم درعا. •

ناشطون: االنسحاب من اليرموك قد يكون لعناصر "تحرير الشام" وقيادات "داعش" دون  •

 عناصره

 مؤسسة يبوس تقيم إفطاراً رمضانياً لطلبة مخيم اليرموك "البكالوريا" في دمشق. •

 هيئة فلسطين الخيرية توزع بعض المساعدات اإلغاثية والمالية في بلدة المزيريب. •
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 ضحايا

يونس خياط" أثناء قتاله إلى جانب قوات المعارضة ضد قوات النظام على  قضى الالجئ "برهان
 أطرف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية.

يأتي ذلك وسط تجدد القصف العنيف الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به، في ظل توقف 
 .معظم المشافي والنقاط الطبية عن العمل

 
 آخر التطورات

خيم درعا وتجمع المزيريب والقرى المحيطة بهما لقصف عنيف منذ ساعات الفجر يتعرض م
األولى ليوم أمس، حيث شنت الطائرات الحربية عدة غارات أدت إلى دمار كبير في األبنية، 

أرض من نوع "الفيل"، فيما أكد  –باإلضافة إلى استهداف المخيم بأكثر من عشرة صواريخ أرض 
 م للقنابل العنقودية والنابلم في قصفه على بلدات درعا.ناشطون استخدام النظا

وتزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري األمر الذي 
 أدى إلى قضاء الجئ فلسطينيي ووقوع عدد من الجرحى.

لطيران أدى إلى خروج إلى ذلك أشار مراسلنا في درعا إلى أن استهداف المراكز الطبية من قبل ا
 بعض المراكز الطبية من الخدمة باألضافة الى نقص حاد في األدوية.

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد أصدرت بيان يدعو النظام إلى 
داعية في الوقت  ،وقف استهداف المخيم والسماح بالطواقم والمساعدات الطبية بإسعاف الجرحى
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طراف إلى تحييد المدنيين عن معاركهم، مطالبة األونروا والمؤسسات الدولية بتحمل ذاته جميع األ
 مسؤولياتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين في درعا.

 
في غضون ذلك، أكد ناشطون لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم 

وك سيقتصر على عناصر اليرموك أن هناك تسريبات تؤكد أن خروج المسلحين من مخيم اليرم
 "هيئة تحرر الشام" وقيادات "داعش" فقط دون عناصره.

ووفقًا للتسريبات فإن عناصر "داعش" سيبقون داخل المخيم، وذلك بسبب عدم تقديم ضمانات 
لعدم استهدافهم من قبل التحالف الدولي وروسيا في حال خرجوا من اليرموك، حيث اقتصرت 

من قبل النظام فقط، باستثناء روسيا والتحالف، مما يجعل من  الضمانات على عدم استهدافهم
 احتمال خروج عناصر "داعش" شبه معدوم.

وفي الجهة المقابلة، أكد ناشطون للمجموعة استمرار التحضيرات لخروج عناصر "هيئة تحرير 
الشام" حيث تتواجد باصات نقل بشكل شبه يومي على مداخل المخيم، دون أن تخرج أحد، إال 
أن الناشطين أشاروا أن تلك االجراءات غالبًا تمهد إلخراج عناصر الهيئة بشكل مفاجئ، وأن 

 تواجد تلك الباصات وعودتها فارغة هي فقط للتمويه.
 

 لجان عمل أهلي

أقامت مؤسسة يبوس لتمكين المرأة والتنمية االجتماعية في ختام تقديم االمتحانات وقبل عودة 
ي الشهادة الثانوية، إفطارًا رمضانيًا لطلبة مخيم اليرموك الخارجين منه طلبة مخيم اليرموك من ذو 

 .والقادمين من مجمع الكنائس في لبنان
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وحضر اإلفطار الذي أقيم في مركز سعيد العاص التابع للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين 
 مشرفي الطلبة.و  االعرب في سورية عددًا من المدراء في القسم التعليمي لدى وكالة األونرو 

وعلى هامش اإلفطار تم تقديم مساعدة مالية للطبة كحافز لهم، يذكر أن الحركة التعليمية جنوب 
دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض أبناء المخيم، في حين يتم خروج 

 .وريةالطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة االمنية الس

 
وفي جنوب سورية، وزعت هيئة فلسطين الخيرية بعض المساعدات المالية والمالبس على 
العائالت الفلسطينية في بلدة المزيريب بمدينة درعا جنوب سورية، ووفقًا للهيئة فإن التوزيع تم 

 $ لكل يتيم.50ضمن مشروع "كفالة يتيم" والذي يتضمن توزيع مبلغ 

ًا من السلل الغذائية على العائالت الفلسطينية النازحة إلى البلدة هربًا إلى ذلك وزعت الهيئة عدد
 من القصف.

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء، وذلك بسبب 
القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة، والذي تسببب بدمار كبير في البنى التحتية 

 إضاف النقطاع الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.
 

 2017يونيو  –حزيران  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3521) •
 ( امرأة.463)
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( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1608) •
 ( امرأة.100)

عامة على مخيم اليرموك القيادة ال –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1425يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1160انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1011)

( يوم، 1504حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم •
 ( يومًا.238والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17ردن )( ألف، وفي األ31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


