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 "استهداف مخيم درعا وطريق السد بالبراميل المتفجرة والنابالم الحارق "
 

 
 

 وفد حكومي يزور مخيم خان الشيح ويطلق وعوداً بفتح الطريق وتأهيل المنطقة. •

ً على نزوحهم أهالي مخيم حندرات يطالبون بإعادة إعمار مخيمهم 1500بعد ) • ( يوما

 .والعودة إلى منازلهم

 للعام الرابع: النظام يواصل اعتقال معتز محمد بكر أحد أبناء مخيم العائدين بحمص. •

 الهيئة الخيرية توزع مساعداتها على عدد من العائالت الفلسطينية في وادي الزينة. •
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 تطوراتآخر ال

أفاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري كثف من وتيرة ضرباته الجوية والبرية على مخيم 
درعا والمناطق المحيطة به، منوهًا أن قوات النظام استهدفت مخيم درعا والمناطق المحيطة به 

( صاروخًا 24)و ،والتي تحوي مادة النابالم الحارق ( برمياًل متفجرًا 16منذ صباح أمس بحوالي )
 .( لغم بحري 30من نوع "فيل"، و)

تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة على عدة محاور منها محور المخابرات الجوية 
وقوات النظام من جهة أخرى، وذلك في  ،شرق مخيم درعا، بين المعارضة السورية من جهة
 محاولة األخير اقتحام المنطقة لفرض سيطرته عليها.

 
( غارة جوية على أحياء درعا البلد 30أن الطيران الحربي شن أمس األول أكثر من ) يذكر

( برمياًل متفجرًا، وتم قصف 80ومخيم درعا وحي طريق السد، كما ألقت المروحيات أكثر من )
صاروخ "فيل" شديد التدمير، باإلضافة لعشرات القذائف  80منازل المدنيين بأكثر من 

 .ارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكاتوالصواريخ، ما خلف دم

وفي ريف دمشق الغربي، قال مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، 
سط حشد غفير من األهالي، و  أن عددًا من المسؤولين في النظام السوري زار المخيم يوم أمس
 .وعسكريينوضم الوفد "عالء إبراهيم" محافظ ريف دمشق ومسؤولين أمنيين 
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وأضاف مراسلنا أن محافظ ريف دمشق أطلق وعودًا بفتح طريق مخيم خان الشيح وتأهيل 
الوضع الخدماتي للمخيم ومحيطه من كهرباء وماء واتصاالت، وتفعيل عمل الدوائر الخدماتية 

 للمخيم.

لتزامه يأتي ذلك وسط انتقادات حادة وجهها أهالي مخيم خان الشيخ للنظام السوري بسبب عدم ا
بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الموقع بينه وبين قوات المعارضة السورية المسلحة في تشرين الثاني 

2016. 

 
حيث انسحبت األخيرة على إثره نحو مدينة إدلب في الشمال السوري، كما تم تهجير أكثر من 

لمخيم والسماح ألفين ناشط إغاثي وإعالمي من المخيم، وذلك مقابل رفع النظام لحصاره على ا
 .بعودة األهالي إلى منازلهم، تلك البنود التي لم ينفذها النظام حتى اآلن

إلى ذلك، طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم حندرات في حلب عبر رسائل وصلت إلى 
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، من كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل 

ن )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على الالجئين الفلسطينيي
( يومًا، والتي انتهت 1500النزوح منها، إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي )

 ( يومًا.234بسيطرة قوات النظام السوري عليها منذ أكثر من )

ة نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية ونوه األهالي إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية مزري
وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار 

 المنازل.
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إن القنابل العنقودية المحرمة دوليًا تملئ المخيم بسبب " فيما قال عدد من أبناء مخيم حندرات
مخيم خالل أحداث الحرب قبل أن يتم إخراج المجموعات قصف الطائرات الروسية والسورية لل

 المسلحة منه".

وحذر ناشطون أهالي المخيم من عدم لمسها واالقتراب منها خوفًا من انفجار أنواع منها معروفة 
 لذوي االختصاص، محملين النظام المسؤولية عن وجود أعداد كبيرة منها في المخيم.

مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا،  من %90الجدير بالتنويه أن حوالي 
بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصورايخ والبراميل 

 المتفجرة.

عامًا من أبناء  33وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني ''معتز محمد بكر'' 
حمص، للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية مخيم العائدين في 

 السورية على مدخل مخيم العائدين.

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
لسوري بالتكتم حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام ا
( معتقاًل 1603على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقلة.100فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 

 لجان عمل أهلي

ضمن مشروعها "سلة رمضان الغذائية" في منطقة وادي الزينة بلبنان، وزعت الهئية الخيرية 
( سلة غذائية على العائالت الفلسطينية النازحة من سورية إلى 189إلغاثة الشعب الفلسطيني )

منطقة وادي الزينة جنوب لبنان األشد تضررًا من "كبار السن واأليتام وذوي االحتياجات 
 الخاصة".
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ووفقًا للقائمين على التوزيع فإن التوزيع يأتي ضمن مشاريع إغاثية للعائالت النازحة والمتضررة 
 .والمحتاجة من النازحين من سورية ومخيماتها والقاطنين في منطقة وادي الزينة

( ألف، بحسب 31يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016نروا حتى نهاية كانون األول عام إحصائيات األو 

 
 2017يونيو  –حزيران  12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3514) •
 ( امرأة.462)

بينهم  ( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1608) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1421يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1156رعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيم د •
 ( يوم.1007)
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( يومًا، 1500أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.234والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


