
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2380العدد: 

11-05-2019 

 مهاجراً فلسطينياً في بحر إيجة 39الخفر التركي يوقف  •

 سنوات 6األمن السوري يعتقل قسرياً الالجئ الفلسطيني "محمد الباش" منذ  •

 نصراً فلسطينياً من "لواء القدس" الموالي للنظام قضوا منذ تشكيلهع 85 •

 سنوات من نكبته، سكان مخيم حندرات يطالبون بإعادة اإلعمار 6بعد 



 

 

 آخر التطورات 

طالب أهالي مخيم حندرات )عين التل( في حلب وناشطون فلسطينيون من كافة الجهات 
وعودتهم المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم 

إثر تعرضه لقصف النظام  2013-04-27إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها، يوم 
 السوري وسيطرة المعارضة السورية المسلحة.

 
وأوضح األهالي أنهم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية 

الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف 
 إيجار المنازل.

% من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا 90وتشير تقديرات األهالي أن حوالي 
كاماًل وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه من قبل قوات النظام السوري 

 بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

األعوام الماضية إطالق النظام وعود إلعادة إعمار البينة التحتية في مخيم حندرات وشهدت 
 في حلب، وتطمينات بقرب عودة الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم.



 

( عائلة فلسطينية على العودة إلى المخيم بعد إجبارهم على الخروج 150هذا وأجبرت قرابة )
كن الجامعي بحلب، وبعد انقطاع األمل بتدخل األونروا من مركز إيواء الوحدة التاسعة في الس

 والجهات المعنية بإعادة تأهيله.

وقام الهالل األحمر السوري والصليب األحمر بوضع خزانات ماء موزعة في حارات المخيم، 
ورّمم العديد من األهالي جزءًا من منازلهم المدمرة على نفقتهم الشخصية على الرغم من 

 ية الصعبة.أوضاعهم المعيش

ويقع مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين أو مخيم )عين التل( شمال شرق هضبة حلب، 
وعلى الطريق المؤدي للمسارب المتجهة نحو تركيا، وعلى مرتفع صخري، وعلى مسافة 

 ثالثة عشر كيلومتًرا عن وسط المدينة.

بأن عدد سكان مخيم  وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا
 آالف الجئ فلسطيني. 8حندرات كان ما يقارب 

( مهاجرًا فلسطينيًا غير نظامي في بحر 39في شأن آخر، أوقف خفر السواحل التركي )
 إيجة أثناء محاولتهم الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية انطالقًا من السواحل التركية.

 



 

ام قوات الخفر التركي بمناورات تدريب روتينية لكادره ووفقًا لمصادر إعالمية تركية "أثناء قي
بمشاركة فرقاطة ومروحية هيلكوبتر، رصدت المروحية قارب الالجئين في المياه اليونانية 

 بين جزيرة خيوس وجزيرة متليني ليسفوس.

 8وقامت طائرة التدريب بانتشال المهاجرين وإرجاعهم لألراضي التركية، ويضم المهاجرون 
 وتم تحويلهم الى دائرة الهجرة في مدينة إزمير. أطفال،

بالعودة إلى سورية، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد بسام 
الباش" من أبناء مخيم اليرموك، حيث اعتقله عناصر األمن السوري والمجموعات الموالية 

مخيم اليرموك، وهو شقيق أحمد من حاجز البشير عند مدخل  07-05-2013لها بتاريخ 
 بسام الباش الذي قضى في قصف طائرات الميغ السورية مسجد عبد القادر الحسيني.

 
( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية 1755هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من )

 ( نساء.107منهم أكثر من )

الجئاً فلسطينيًا  85لعمل أنه وثق في غضون ذلك، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة ا
من مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب 

 قوات النظام في سورية.



 

في حلب والرمل  حندراتو وأضاف فريق الرصد أن غالبية الضحايا من أبناء مخيمات النيرب 
من قبل  2013تشرين األول  6س" تم تشكيله في في الالذقية، ويعود ذلك إلى أن "لواء القد

ابن مخيم النيرب في محافظة حلب، والمعروف بارتباطه ” المهندس الفلسطيني "محمد سعيد
 مع المخابرات الجوية.

وتوجه اتهامات للواء القدس بانتهاكات قام بها بحق المدنيين ومن بينها اختطاف الشباب 
الق سراحهم، وسرقة أثاث منازل المدنيين في األحياء وطلب فدية مادية من ذويهم مقابل إط

حيي "جمعية  الحلبية غير المحررة التي هجرها سكانها بعدما تحولت إلى خط جبهة مثل
 ن الشمالي"يالزهراء" و "الراشد

إلى ألف مقاتل فلسطيني أبرزهم قائده  700آالف مقاتل بينهم  7ويقدر عدد اللواء بنحو 
مقاتل منذ تشكيله، وشهدت المجموعة  600رافع" )العراب(، وخسر أكثر من العسكري "محمد 

 خالفات حادة على األموال المسروقة وصفقات بيع أسلحة لتنظيم داعش.

 


