
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1937العدد: 
22-02-2018 

 طفالن فلسطينيان يقضيان جراء قصف استهدف منطقة جرمانا •

 استهداف مخيم درعا وطريق السد بعدد من قذائف الهاون •

 مصاعب كبيرة تواجه أهالي درعا في الجانب الطبي •

 "عائلة فلسطينية 250القصف العنيف يهدد حياة اآلالف من المدنيين في غوطة دمشق من بينهم "



 

 ضحايا

عامًا(، و"بهاء الدين مهند حمادي  14قضى الطفالن الفلسطينيان "قصي هيثم حمادي محمد" )
، ٢٠/٢/٢٠1٨عامًا( من عشيرة الشمالنة الفلسطينية وسكان مخيم اليرموك الثالثاء  15محمد" )

 بريف دمشق. جراء سقوط قذيفة هاون في منطقة جرمانا 

يذكر أن الطفلين أصيبا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المعارضة السورية المسلحة على بلدة جرمانا 
أثناء عودتهما من مدرسة رامة، "مدرسة ربيح داوود البديلة" التابعة لألونروا، وهما في الصف 

 الثالث اإلعدادي.

 
 آخر التطورات

قصف وحشية غير مسبوقة استخدمت فيها الصواريخ تشهد الغوطة الشرقية في ريف دمشق أعمل 
والبراميل المتفجرة، حيث لم تتوقف طائرات النظام السوري عن استهداف األحياء المدنية في الغوطة 

 منذ عدة أيام األمر الذي أسفر عن وقوع المئات من الضحايا والجرحى.

، ٢٠13وطة منذ العام يأتي ذلك في ظل حصار مشدد بفرضه النظام السوري على أحياء الغ
األمر الذي فاقم المأساة خصوصًا في الجانب الطبي حيث تعاني معظم المشافي والنقاط الطبية 

 من نفاد معظم المواد الطبية األساسية.

عائلة فلسطينية سورية مقيمة في بلدات الغوطة تلك المأساة بجانب آالف  ٢5٠فيما تتشارك نحو 
ائالت الفلسطينية على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و "حمورية" األسر السورية، حيث تتوزع الع

 والعديد من البلدات األخرى التي لم تسلم من القصف العنيف.



 

 
وباالنتقال إلى جنوب سورية تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، للقصف بعدد من قذائف 

 الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات.

مرار التوتر األمني الذي تشهده المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، يأتي ذلك في ظل است
 بسبب محاولة النظام السوري التقدم على حساب المعارضة.

إلى ذلك يعاني أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من مصاعب كبيرة في الجانب 
إلضافة إلى نقص حاد باألدوية الطبي، حيث ال يوجد في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، با

والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل 
 الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم.

كذلك يعرقل قناصة الجيش النظامي وصول سيارات اإلسعاف إليه، وإذا نجح األهالي بإخراج أحد 
فإن األردن يرفض دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان المرضى خارج المخيم، 

 مصابًا.

 



 

وكان األهالي قد أطلقوا في وقت سابق العديد من نداءات االستغاثة التي ناشدوا فيها األمم المتحدة 
ومنظمات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي للعمل على تأمين العالج المرضى من أبناء 

دوية والمستلزمات الطبية بسبب نفادها نتيجة استهداف النظام لعدد من المشافي المخيم، وإدخال األ
الميدانية، كما دعوا الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ووكالة األونروا تقديم مساعدات إنسانية 

ة وإغاثية عاجلة ألهالي المخيم والمناطق المتاخمة له، الذين يعانون من نفاد كافة المواد الغذائي
 والطبية والمحروقات، جراء الحصار التام الذي يفرضه الجيش النظامي على تلك المناطق.

 

 2018فبراير  -شباط  21فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3657) •
 ( امرأة.465)

( 1٠5فرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أ1663) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1679يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ٢٠5) •
 في مخّيم اليرموك.غالبيتهم 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1415انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1٢55)

( يومًا، ودمار أكثر 511يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.. %٨٠من 

، في حين ٢٠16( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ٨5حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.٨( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


