
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2388العدد: 

19-05-2019 

 "تعفيش" متواصل في مخيم اليرموك لنزع الرخام  •

 مخيم السبينة: األهالي تجدد مناشدتها إلنهاء ظاهرة انتشار الكالب الشاردة  •

 سنوات 7السوري يواصل اعتقال "عمر عللوه" منذ  النظام  •

 "قوات إيرانية قصفت "بالخطأ" مخيم النيرب قبل أيام"



 

 

 آخر التطورات 

كشفت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية له، أن 
بالقرب من مطار حلب، قصفت "بالخطأ" مخيم  80القوات اإليرانية المتواجدة في اللواء 

الشهر الجاري، والتي أوقعت ضحايا وجرحى بين  05-14النيرب لالجئين الفلسطينيين يوم 
 ن. المدنيين الفلسطينيي

 
وأضافت تلك المصادر أن التحقيقات الجارية مع القوات اإليرانية في اللواء العسكري تشير 
إلى ارتكاب العناصر خطأ في قاعدة التوجيه للصواريخ التي انحرفت عن مسارها، وسقطت 

 في المخيم.

لمخيم النيرب وذكرت المصادر أن وفدًا من "القوات الصديقة اإليرانية" سيتوجه هذا األسبوع 
لتفقد األضرار الناجمة عن القصف، مشيرة إلى أن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام 

 شّدد على معاقبة الفاعلين حتى ال تتكرر الحادثة، بحسب وصفها.

ضحايا  9وكان مخيم النيرب تعرض للقصف بأربعة صواريخ موجهة أسفر عن قضاء 
 ام حينها قوات المعارضة السورية.فلسطينيين، واتهمت مصادر إعالم النظ



 

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي 
لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى 

أحداث  وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في
 الحرب في سورية.

إلى جنوب دمشق، حيث نقل ناشطون عن شهود عيان قولهم إن مجموعات موالية للنظام 
في مخيم  15السوري تجري عمليات سرقة رخام منازل شارع رامة وشارع اليرموك والـ 

 التعفيش"."بـ اليرموك المنكوب، في ظاهرة ارتبطت بقوات النظام السوري ويطلق عليها 

 
وأشار الناشطون أن المجموعات الموالية تابعة للفرقة الرابعة ولألجهزة األمنية ولعدد من 

 الفصائل الفلسطينية، وتعمل على تجميع المسروقات ونقلها إلى خارج المخيم.

وكان عناصر الجيش السوري ومجموعات فلسطينية موالية، قاموا بسرقة ونهب منازل 
أيار / مايو  21حياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم المدنيين في مخيم اليرموك واأل

 .2018عام 

لعملية عسكرية بهدف طرد  2018وتعرض مخيم اليرموك في التاسع عشر من نيسان أبريل 
تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف 

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات  60ير األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدم
 الضحايا من المدنيين.



 

وفي ريف دمشق، اشتكى أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من انتشار 
 الكالب الشاردة وزيادة أعدادها في أحياء المخيم والمنطقة، حيث تقوم بمهاجمة األهالي.

لتقصير وعدم االكتراث بتلك الظاهرة التي باتت واتهم عدد من األهالي الجهات المعنية با
تشكل هاجسًا يؤرقهم، ويثير الهلع والخوف بينهم وتسبب انتشار األمراض، وطالبوا مرات 

 عديدة بلديات الريف والقنيطرة إليجاد حل لهذه الظاهرة.

ن ويعاني سكان مخيم السبينة من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة انتشار البطالة بي
أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية، وتوفر الخدمات األساسية واستمرار انقطاع المياه 

 والكهرباء لفترات زمنية طويلة، وعدم توفر مادتي الغاز والمازوت.

في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عمر أحمد 
م السابع على التوالي، دون ورود معلومات عن مصيره عللوه" من أبناء مخيم اليرموك للعا

 .28/9/2012أو مكان اعتقاله، وتم اعتقاله من مدرسة الجليل في مخيم اليرموك بتاريخ 

( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية 1756هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )
 ( نساء.107منهم أكثر من )

 


