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بعد استهدافه مخيم درعا، النظام يشن غارتين جويتين على بلدة "
 "المزيريب جنوب سورية

 

 
 

عائلة بإخالء منازلهم ويطرد "مشبوهين" من مخيم  50داعش جنوب دمشق يخطر  •

 اليرموك.

 أعوام. 4"خالد بحطيطي" منذ  األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني •

 نداء مناشدة من عائلة فلسطينية سورية في لبنان للتكفل بعالج طفلها الخديج. •

 % من الضحايا الفلسطينيين السوريين على دروب الهجرة من النساء. 40 •
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 آخر التطورات

بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوب سورية التي تضم  شنت الطائرات السورية غارتين جويتين على
 .( عائلة فلسطينية، مما خلف دمارًا وخرابًا في ممتلكات المدنيين1700قرابة )

هذا وتتعرض منطقة المزيريب للقصف المستمر من قبل قوات النظام، بالتزامن مع اشتداد وتيرة العمليات 
عات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي يقوم العسكرية بين قوات النظام السوري ومجمو 

 % من مبانيه. 80بها النظام السوري وتطال المدنيين على درعا ومخيمها الذي دمر ما يقارب 

 
في غضون ذلك، صّعد تنظيم الدولة "داعش" جنوب دمشق من حمالت تضييقه على المدنيين في مخيم 

باخالء فوري لمنازلهم بحجة سكنهم على خطوط التماس مع  ( عائلة50اليرموك، حيث أخطر قرابة )
 بلدة يلدا المجاورة للمخيم.

وأفاد مراسلنا أن عناصر التنظيم فتشوا منازل المدنيين في شارع العروبة وفي محيط ساحة أبو حشيش 
 وسط مخيم اليرموك المنطقة المواجهة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

أقدموا على عمليات استيالء فوري لجواالت األهالي لتفتيشها والكشف وقال مراسلنا أن عناصر داعش 
مضيفًا أن التنظيم قام  ،على المحادثات الجارية خوفًا من تواصلهم مع هيئة تحرير الشام أو غيرها

بإجراءات لطرد عدد من المدنيين من داخل المخيم وإبعادهم إلى مناطق الجوار بشكل نهائي "لدواعي 
اعطاهم مهل للمغادرة وعدم العودة بشكل نهائي إلى مناطق و  غ تنظيم داعش المقصودينأمنية"، وأبل

 سيطرته.
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داعش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في حين  -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
 2016ريل اب –نيسان  /6هيئة تحرير الشام )فتح الشام سابقًا( منذ و  تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 .في حارات اليرموك، والتي أدت إلى قضاء وجرح عدد من المدنيين وتضييق الخناق عليهم

 4عامًا منذ  (33) "إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "خالد اسماعيل بحطيطي
ا واقتادته إلى أعوام على التوالي، حيث قام عناصر األمن السوري بمداهمة منزله الواقع في بلدة صهي

جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء بلدة صهيا 
 بريف دمشق.

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

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 1612المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 .( معتقلة100النظام السوري منهم )

 
 وفي لبنان، ناشدت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "محمد محمود قربون" الذي قدر له أن يولد مبكراً 

عبر مجموعة العمل المنظمات اإلنسانية والصليب األحمر الدولي واألونروا ووزير الصحة اللبناني 
التدخل إلنقاذ حياة طفلهم الخديج الذي يصارع ما بين الحياة والموت في مشفى البقاع اللبناني، بسبب 

سع من الحمل أو بلوغه حالته الصحية السيئة نتيجة نقص نمو بالرئتين حيث ولد قبل وصوله للشهر التا
 األربعين أسبوع في رحم أمه.



 

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

 

ووفقًا للعائلة فأن األونروا تكفلت بعالج الطفل لمدة ثالثة أيام فقط، مضيفة أن األونروا غطت نفقات 
 .المشفى دون أن تتكفل بتكاليف التهوية اآللية "المنفسة" التي يحتاجها طفلهم

لى منطقة البقاع اللبنانية أن إدارة المشفى أبلغتهم أن ولدهم وتضيف العائلة المهجرة من مخيم اليرموك إ
( $80آالف ليرة لبنانية أي حوالي ) (110( يومًا على األقل بتكلفة )40يحتاج للبقاء في المشفى لمده )

( خالل األربعين يومًا، وهذه تكلفة باهظة بالنسبة للعائلة التي تعاني $2950كل يوم أي ما يعادل )
 فقر الحال.الفاقة و 

أما من الناحية الطبية فقد أوضح التقرير أن "الطفل لم يكتمل نمو رئتيه، وهو ضعيف الوزن، ما 
 استدعى مكوثه في قسم العناية المركزة، وتكثيف العالج له ومتابعته بصورة مستمرة".

سطينيين السوريين ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الالجئين الفل
والسوريين في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف 

 نشاط المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية.

 
وفي سياق آخر، بينت اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي 

امرأة،  39% من الضحايا الفلسطينيين السوريين على دروب الهجرة من النساء أي ما يعادل  40.62
% من إجمالي الضحايا الموثقين لدى  59.38رجاًل أي حوالي  57بينما شكل الرجال ممن قضوا 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
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ينيين الذين قضوا على طريق الهجرة من الضحايا الفلسط %26.04كما أشارت مجموعة العمل إلى أن 
 .من البالغين %73.96كانوا من األطفال بمقابل 

( الجئًا فلسطينيًا على طريق الهجرة خالل الفترة الممتدة 96وأكدت مجموعة العمل أنها وثقت سقوط )
نظرًا ، منوهة إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير 2017نيسان  -وأبريل 2012تموز  -بين يوليو

لتعذر التعرف على جميع الضحايا الذين قضوا في البحر لقلة عمليات انتشال الجثث من البحر أو 
 فقدان األوراق أو عدم التمكن من التعرف على الجثث.

( 463فيما تشير االحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في لندن أن )
الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية، وذلك ألسباب مختلفة منها القصف والقنص 

 واالشتباكات والتعذيب حتى الموت.

 

 2017يونيو  –حزيران  29فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 ( امرأة.100( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1613) •
خل القيادة العامة على مخيم اليرموك يد –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1436يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1172انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1023)
( أيام، والمخيم 1516من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون  •

 ( يومًا.250يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

 ( ألف، وفي مصر17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


