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قصف صاروخي على مخيم درعا جنوب سورية وسط اشتباكات عنيفة "
 "بين النظام والمعارضة

 

 
 

 اشتباكات ليلية على محور شارع فلسطين في مخيم اليرموك •

 إخراج حالتين مرضيتين للنصرة من مخيم اليرموك ضمن اتفاق مع النظام  •

 إصابة الجئَين فلسطينيين خالل مشاركتهما القتال في سورية •

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "سعيد طروية" للعام الرابع على التوالي •

 جفرا تواصل توزيع مساعداتها اإلغاثية على العائالت النازحة من مخيم اليرموك •
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 آخر التطورات

سورية ليلة يوم أمس للقصف بعدد من صواريخ تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 
أرض أرض من نوع الفيل، مما أحدثت أضرارًا وخرابًا في منازل األهالي، تزامن ذلك مع 

 استهداف قوات النظام أحياء ومناطق سكنية متاخمة للمخيم تقطنها عائالت فلسطينية.

درعا بصواريخ أرض وبحسب مراسل مجموعة العمل فأن النظام قصف حي طريق السد بمدينة 
أرض محلية الصنع وتم تسجيل سقوط قذائف الهاون على تلك البلدات، مشيرًا إلى أن الجهة 
الشرقية للمخيم وحي طريق السد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، وقوات 

 عا.المعارضة السورية من جهة أخرى، ألقى خاللها النظام قنابل ضوئية فوق أحياء مدينة در 

 
وذلك في  ،يذكر أن مدينة درعا تشهد تصاعدًا بوتيرة األعمال العسكرية منذ بداية الشهر الجاري 

 محاولة من النظام فرض السيطرة على المدينة التي تعاني نقصًا في المواد الغذائية والطبية.

ى الخميس عل –في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل أن اشتباكات دارت ليل األربعاء 
محور شارع فلسطين، بين كتيبة الكراعين من جهة وقوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له 
من جهة أخرى، استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا 

 .وجرحى بين الطرفين
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أ إخراج حالتين مرضيتين لهيئة فيما أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق نب
النصرة سابقًا، من مخيم اليرموك المحاصر، مقابل إخراج حالتين من بلدات  –تحرير الشام 

 الفوعة وكفريا شمال سورية.

ووفقًا لمراسلنا فإن إخراج جرحى الهيئة تم وفق ما بات يعرف باتفاق "كفريا والفوعة" بينها وبين 
النصرة سابقًا" في مناطق سيطرتها  –عناصر "هيئة تحرير الشام النظام السوري، علمًا أن عدد 
فق مصادر تابعة للنظام، ومن المقرر إخالؤهم من و  ( عنصراً 130في مخيم اليرموك يبلغ قرابة )

 المخيم باتجاه الشمال السوري ضمن اتفاق البلدات األربع مع النظام.

 
أوضاع إنسانية قاسية نتيجة استمرار القصف  ُيشار أن أهالي اليرموك المتبقين بداخله يعانون من

، 2013واالشتباكات، والحصار المفروض على المخيم من قبل النظام السوري منذ منتصف عام 
والحصار الذي يفرضه تنظيم داعش على األهالي في منطقة غرب اليرموك التي تقع تحت 

 سيطرة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقًا". 

، نقل مراسل مجموعة العمل إصابة الجَئين فلسطينيين خالل مشاركتهما وفي سياق غير بعيد
القتال إلى جانب قوات النظام في سورية، حيث أصيب الشاب "خالد محمد سويحل" خالل 
االشتباكات بين النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة ومجموعات المعارضة 

يرموك، وهو أحد عناصر حركة فلسطين حرة إحدى المسلحة على قاطع الشهداء في مخيم ال
 التنظيمات الموالية للنظام.
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كما أصيب الشاب "عمر الخطيب" من أبناء مخيم النيرب خالل مشاركته القتال في معارك 
السلمية بريف حماة ضد تنظيم داعش، وأحد عناصر لواء القدس إحدى المجموعات العسكرية 

 ضم مئات الالجئين الفلسطينيين في صفوفها.الموالية للنظام السوري والتي ت

يشار إلى أن النظام السوري شكل خالل أحداث الحرب، مجموعات عسكرية لدعم قواته في 
قتالها ضد مجموعات المعارضة المسلحة، مستغلة تردي األوضاع االقتصادية وانعدام الموارد 

 المالية للعائالت الفلسطينية وانتشار البطالة.

سعيد رضا طروية" للسنة الرابعة لسوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "اصل النظام اإلى ذلك، يو 
بعد مداهمة منزله  2013أيار/ مايو  – 5على التوالي دون معرفة مصيره، حيث تم اعتقاله يوم 

من قبل عناصر النظام السوري في مخيم العائدين بحماة وسط سورية، ولم ترد معلومات عنه 
 منذ اعتقاله.

ر إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، يشا
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

( معتقاًل 1612مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.100النظام السوري منهم )نيًا في سجون فلسطي

 
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 لجان عمل أهلي

تواصل مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق توزيع مساعداتها الغذائية للعائالت 
ببيال(، والتي أجبرت على  –بيت سحم  –النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 

 .2015إبريل  –"داعش" على المخيم مطلع شهر نيسان  ترك منازلها بعد سيطرة تنظيم

حيث قام فريقها التطوعي يوم أمس بتوزيع طرود غذائية على أهالي اليرموك، وذلك ضمن تدقيق 
 وإحصاء المكتب اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك.

 

 2017يونيو  –حزيران  22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3521) •
 ( امرأة.463)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1612) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1429يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1165انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1016)

( أيام، 1509ون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوع •
 ( يومًا.243والمخيم 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 )6صر )وفي م


