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 "قوات النظام السوري تستهدف مخيم درعا بالدبابات والرشاشات الثقيلة"
 

 
 

 ( عائلة فلسطينية سورية في البقاع اللبناني.850ظروف قاسية تعيشها ) 

 سامي أبو الهيجاء" للسنة الرابعة على التوالي." األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ 
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 آخر التطورات

قصفت قوات النظام السوري المتواجدة على حاجز المؤسسة االستهالكية، في درعا المحطة، 
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعدد من قذائف الدبابات، تزامن ذلك مع تعرض أحياء المخّيم 

 .لإلستهداف بالرشاشات الثقيلة، اقتصرت أضرارها على الماديات

ع إنسانية قاسية يعاني منها سكان المخيم نتيجة الحصار المفروض يأتي ذلك في ظل أوضا
 .عليهم من قبل النظام السوري، ما أدى إلى نفاد كافة المواد الغذائية والطبية والمحروقات منه

 
في غضون ذلك، يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى منطقة البقاع اللبناني 

والذي  ،دًا، خاصة في فصل الشتاء وتأثر المنطقة بالمنخفضات الجويةأوضاعًا معيشية قاسية ج
خلف في السنين الماضية أضرارًا كبيرة، من تطاير أسقف بعض المنازل المغطاة "بالزينكو" 
وتطاير خيم الالجئين في حين دخلت المياه منازل أخرى في عدة مخيمات، خاصة تلك الواقعة 

 .على مشارف البحر

لعائالت الفلسطينية والسورية النازحة في البقاع من تدني درجات الحرارة، حيث كما تعاني ا
درجة تحت الصفر، وأغلب األحيان تغطي الثلوج منازل  12تنخفض درجات الحرارة فيها إلى 

 تلك المنطقة.
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إنه على الرغم من كثرة الجمعيات الخيرية التي تعمل مع الالجئين، إال ويقول ناشطون إغاثيون 
خّزنون ما يستطيعون يو  ها لن تستطيع سدَّ جميع الحاجات الشتوية لالجئين، فهم يشترون أن

تخزينه من مواد للتدفئة، فوق المساعدات التي تصلهم من األونروا والمؤسسات الخيرية من 
المازوت والحطب، مشيرًا إلى أن منخفض جوي واحد كفيل أن يجعلهم يستهلكون كل الكمية التي 

 .ها وتخزينهاقاموا بجمع

 
ُيشار أّن عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في منطقة البقاع اللبناني وصل إلى نحو 

( عائلة، بحسب اإلحصائيات األخيرة التي أجرتها أحدى الجمعيات اإلغاثية في تلك 850)
ين المنطقة، في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطيني

 ( ألف الجئ.33السوريين في لبنان إلى )

" وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "سامي أنور أبو الهيجاء
حيث أعتقله عناصر األمن في منطقة الزاهرة بدمشق، وحتى  ،سنين 4منذ قرابة  1971مواليد 

 بناء مخيم اليرموك.اللحظة لم يرد أخبار أومعلومات عنه، وهو متزوج ومن أ

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1149يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن )
 ( معتقلة.82السوري منهم )
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 2017يناير/  –كانون الثاني /30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3425حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيق ) هم بينهم
 ( امرأة.455)

 (1149( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )82 )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1321يدخل يومه )

 (190الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة ن ) قص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1025انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.831)

 ( يومًا، 1368أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوم.101ظامي منذ أكثر من )والمخيم يخضع لسيطرة الجيش الن

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1173)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17ن )( ألف، وفي األرد31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


