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قصف يستهدف مخيم درعا يودي بحياة طفلين وعدد من الجرحى بينهم "
 "امرأة

      

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم درعا تحت التعذيب في السجون السورية. 

 من استالم مساعداتها داعش تمنع العائالت الخاضعة لحصارها في مخيم اليرموك. 

 مجموعات مقربة من إيران تحاول تجنيد بعض الفلسطينيين للقتال ضد المعارضة. 

  في يلدا" اليرموك"هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها لنازحي. 
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 ضحايا

من " عمر جمعة رديف" قضى الالجئ الفلسطيني
 سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينين تحت التعذيب

 .في سجون النظام السوري 

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
ضحية ( 054)كانت قد وثقت في وقت سابق 

فلسطينية قضت تحت التعذيب في سجون النظام 
 .السوري، بينهم النساء واألطفال وكبار في السن

 

 التطورات آخر

دمحم "جنوب سورية بحياة الطفلين أودى القصف الذي استهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطنيين 
، وأصيب خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة مساء األمس، جراء "ليمار قطايشة"، و"قطايشة

 .قصف قوات النظام السوري للمخيم باسطوانة متفجرة

 
وقالت األنباء الواردة من المخيم، أن األسطوانة سقطت على الحي الشمالي من المخيم، مما أدى 

مبنى سكني فوق رؤوس ساكنيه، وهرعت فرق اإلنقاذ المحلية النتشال الضحايا والجرحى  النهيار
حيث تم انتشال الطفلين اللذين التتجاوز أعمارهما العشر سنوات، بينما أصيب خمسة آخرون 
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بجروح بينهم أمرأة بحالة حرجة وتم نقلها لمشفى بلدة نصيب، كما استهدف المخيم وحي طريق 
 .لهاون والرشاشات الثقيلة واقتصرت أضرارها على المادياتالسد بقذائف ا

من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف %( 04)الجدير بالذكر أن 
 .المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة

خيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أن تنظيم في غضون ذلك، أفادت األنباء الواردة من م
داعش يمنع العشرات من العوائل القاطنة في المنطقة التي يحاصرها في مخيم اليرموك  -الدولة 

المحاصر، من عمل التوكيالت القانونية بهدف استالم مبالغ المساعدات المالية التي تقدمها 
اصر عن مفاوضات تجري مع أمراء التنظيم من وكالة األونروا، وتواردت األنباء في المخيم المح

تمام عمله، ولم تتضح إلى اآلن نتائج تلك المفاوضات  .أجل السماح له بالدخول وا 

 -" فتح الشام"وكان تنظيم الدولة فرض حصاره على المناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات 
عين غزال وشارع سابقًا حيث يتركز الحصار في منطقة محيط ساحة الريجة وشارع " النصرة"

حيفا، حيث يسكن المنطقة أكثر من خمسين عائلة من المدنيين من أبناء تلك المناطق، إضافة 
 ".فتح الشام"إلى عائالت مقاتلي 

فيما وصف مركز اإلنقاذ الطبي في ساحة الريجة، الوضع اإلنساني والصحي بالمنطقة 
للشرب، بسبب الحصار المفروض على  المحاصرة بالسيء، نتيجة انعدام الغذاء والمياه الصالحة

منطقة الريجة من قبل تنظيم الدولة من جهة، وقوات النظام السوري والمجموعات الموالية من 
جهة ثانية، وبأن األهالي المحاصرين في منطقة الريجة اضطروا لشرب الماء الراكد في اآلبار 

اب المعدة واألمعاء والحمى التيفية الموجودة بالمنطقة، مما أدى إلى انتشار بعض األمراض كالته
 .وانتانات الطرق التنفسية العلوية وانتشار األمراض الجلدية والطفح الجلدي غير المفسر

يأتي ذلك في ظل استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يومًا ( 060)ومًا، والماء لـ ي( 6225)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6610)

ضحية من أبناء المخيم بسبب ( 680)على التوالي، في حين وصل عدد ضحايا الحصار 
 .الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية
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وفي سياق آخر، اتهم ناشطون وعدد من أبناء مخيمات خان دنون والسيدة زينب وجرمانا 
ومجموعات محسوبة على الجمهورية اإليرانية، لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، جمعيات 

بإغراء الشباب وتجنيدهم لصالحها من أجل القتال إلى جانب قوات النظام وبرواتب شهرية، 
وأضاف الناشطون أن تلك المجموعات الموالية والتي تندرج بعضها تحت مسميات فلسطينية تقوم 

ا، وتستهدف بشكل كبير فئة الشباب ظاهريًا بنشاطات تخص القضية الفلسطينية ومعاناة شعبه
 .بعد استعطافهم

واتهمت شخصيات محلية في تلك المخيمات، المجموعات تلك باستدراج الشباب إلى الحسينيات 
األفكار "لتشييعهم وبث ( وهي مكان يقام بها نشاطات وفعاليات تتبع ألبناء الطائفة الشيعية )

رسالهم إلى جبهات القتال ضد في عقولهم، وذلك في مسعى منها لتج" الصفوية نيدهم وا 
 ".مجموعات المعارضة المسلحة

فيما يرى ناشطون أن تلك الجمعيات والمجموعات تالقي رواجًا بين عدد من أبناء المخيمات، 
وذلك بالتزامن مع انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة وسوء األحوال األمنية والتي دفعت 

 .تماء لهابمجملها بعض الشباب لالن

تجدر اإلشارة إلى أن العديد من المجموعات الموالية تنشط داخل المخيمات الفلسطينية التي 
الزالت تحت سيطرة النظام، وتقوم بتجنيد الشباب تحت شعارات تحرير فلسطين وحماية 

في مخيم النيرب بحلب ومخيم الرمل في الالذقية، " لواء القدس"المخيمات، ومنها مجموعة 
عات الفصائل الفلسطينية كالقيادة العامة وفتح االنتفاضة والصاعقة، علمًا أن العشرات ومجمو 

 .سقطوا ضحايا في االشتباكات ضد مجموعات المعارضة المسلحة

 

 لجان عمل أهلي

تستمر هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت النازحة من مخيم اليرموك 
بيت سحم، ببيال، حيث عمل قسم الخدمات في الهيئة على تعبئة  ،مجاورة يلداإلى البلدات ال
 ".يلدا، ببيال"لفلسطينيين النازحين الى مناطق المياه لالجئين ا
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مستفيدة لشهر يوليو الماضي وصل وبحسب أحد القائمين على العمل فأن عدد العائالت ال
صفة طبية و  (2412)صيدليتها قدمت أكثر من ووفقًا للهيئة فإن  ،عائلة فلسطينية سورية( 824)

 .مجانًا خالل الشهر الماضي

يذكر أن هيئة فلسطين الخيرية ومعها العشرات من الناشطين الفلسطينيين ومئات العائالت من 
عليه بالتعاون مع جبهة " تنظيم الدولة"اليرموك اضطروا إلى النزوح عن المخيم بعد سيطرة 

 .2465/ يوما –مطلع نيسان " النصرة"

 
 5102/ أغسطس  –آب / 52/وأرقام حتى  إحصائيات# فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .لبنانالجئ فلسطيني سوري في  (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .2465يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2461ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 07)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 6225)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6610)لليوم 
 .ضحية( 680)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 060)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text


 

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

 

ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 6460)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 6247)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 04)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 818)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


