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غارات واشتباكات عنيفة في مخيم حندرات وأنباء عن سقوط أكثر من "
 "الموالي للنظام" لواء القدس"عنصرًا من ( 03)

      

 
 

 قصف على مخيم النيرب بحلب يتسبب بوقع عدد من الجرحى بينهم أطفال 

  في مخيم اليرموك بدمشق" النصرة"و" داعش"االشتباكات بين تجدد 

 حملة انتماء وهيئة فلسطين الخيرية تقيمان نشاطات تراثية في مخيم خان الشيح 
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 آخر التطورات

لالجئين الفلسطينيين بريف حلب الشمالي، أن أكثر من " حندرات"أشارت األنباء الواردة من مخيم 
الطائرات الروسية على المخيم، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات غارة شّنها سرب من ( 41)

الموالي له من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من " لواء القدس"عنيفة بين الجيش السوري و
 .جهة أخرى، وتستخدم فيها كافة أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة

، مشيرة "لواء القدس"من مجموعة عنصرًا ( 03)وأفادت مصادر إعالمية محلية، بمقتل أكثر من 
إلى أن جثث القتلى تمأل شوارع المخيم، فيما تمكن مقاتلو المعارضة من إطباق الحصار على 

/  0/  0مقاتاًل إثر عملية تفجير يوم الثالثاء ( 03)مجموعة تابعة للواء، علمًا أن اللواء خسر 
 .في منطقة الزهراء بحلب 6342

 
إحدى مجموعات المعارضة المسلحة، " الزنكي"مجموعة لواء وُيظهر شريط مصور نقلته 

اشتباكات عنيفة تخوضها المجموعات وهروب العشرات من عناصر الجيش النظامي ولواء 
القدس الموالي له من ساحة المواجهات، في حين أكدت مجموعات المعارضة المسلحة سيطرتها 

 .على كافة النقاط بمخيم حندرات

ذات الغالبية الفلسطينية قد أعلنت أول أمس بدء حملة عسكرية " القدس لواء"وكانت مجموعة 
تحرير مخيم "بمشاركة المئات من مقاتليها ومجموعات من الجيش النظامي لما أسمته معركة 

، علمًا أن حمالت سابقة قامت بها بالتعاون مع الجيش النظامي "حندرات بريف حلب الشمالي
 .رة عليهفشلت في اقتحام المخيم والسيط
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يشار إلى أن مخيم حندرات خالي تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على 
أيام، ( 4431)وقع االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 

 والتي انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم، وتعرض المخيم خاللها لقصف متكرر بالبراميل
 .من منازل المخيم%( 13)المتفجرة والصواريخ، ما أسفر عن دمار حوالي 

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب بحلب، إصابة عدد من الالجئين 
قذائف هاون، حيث سقطت  0الفلسطينيين أول أمس جراء استهداف مخيم النيرب في حلب بـ 

والذي أصيب في كتفه بشظية، " أحمد حديد"مصابين الشاب على الشارع الرئيسي، ُعرف من ال
 .وأصيبت واحدة برجليها والثانية برجليها ويديها" رهف شاهين"و" مالك"والطفلتين 

 
فيما أثار سقوط القذائف حالة فزع بين األهالي وخاصة األطفال، والخوف من أن يكونوا ضحايا 

لواء "على مشاركة عدد من أبناء المخيم بمجموعة انتقام مجموعات المعارضة المسلحة كرد فعل 
 .التي تقاتل إلى جانب النظام السوري في معاركه ضد مجموعات المعارضة" القدس

يذكر أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي 
ر مما أدى إلى وقوع ضحايا الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النا

في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في سورية، 
 .ضحية سقطوا منذ بدء أحداث الحرب( 402)ووثقت مجموعة العمل منهم 
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" جبهة النصرة"وباالنتقال إلى دمشق، حيث تجدد يوم أمس اندالع االشتباكات بين عناصر 
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وذلك إثر محاولة األخير " داعش"ومجموعات 

 .بالقرب من مدرسة عبد القادر الحسيني في المخيم" جبهة النصرة"اقتحام إحدى مناطق سيطرة 

حيث أكد ناشطون وقوع ضحية على األقل خالل تلك االشتباكات، فيما لم يتسن لمجموعة العمل 
 .ة حتى ساعة إعداد التقريرمعرفة تفاصل الضحي

مطلع شهر إبريل " النصرة"كانت قد شنت هجومًا على مجموعات " داعش"يذكر أن مجموعات 
 .6340لها باقتحام المخيم مطلع إبريل " النصرة"، وذلك بالرغم من مساعدة 6342

 

 لجان عمل أهلي

انتماء عددًا " وية الفلسطينيةالحملة الدولية للحفاظ على اله"و" هيئة فلسطين الخيرية"أقام كل من 
 .ح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشقمن األنشطة التراثية في مخيم خان الشي

ووفقًا للقائمين على النشاط، فإن النشاط يقام في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها المخيم 
 .تأكيدًا منهم على استمرار الحياة رغم كل ما يتعرض له المخيم من حصار ودمار

فيما أكدت عائلة العروسين غازي وأحمد أنهم قد حرصوا على إقامة حفاًل تراثياً  يحاكي العرس 
الفلسطيني داخل قرى وبلدات فلسطين وعادات أهل البلد في رسالة واضحة للعالم بتمسك 

 .الفلسطينيين بأرضهم وعاداتهم وتقاليدهم

ولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية إلى ذلك، أقامت هيئة فلسطين الخيرية برعاية الحملة الد
حفل تخريج الدورة السنوية األولى لروضة  6342مايو  -أيار 46انتماء أول أمس الخميس 

حيث  ،النموذجية في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي" براعم القدس"
 .مخيم خان الشيح المحاصرتضمن حفل التخريج تجسيدًا للواقع الصعب ومعاناة األهالي داخل 

وألقى عدد من األطفال القصائد الشعرية وفقرات الدبكة الشعبية الفلسطينية والزجل التي تغنت 
بحب فلسطين والتمسك بحقهم في العودة اليها مهما طال زمن النكبة، وتميز الحفل بالحشد 



 

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

 

جاوز الحضور الجماهيري والفصائلي والمؤسساتي الكبير وبحضور وجهاء المخيم، حيث ت
 .شخص من أبناء المخيم( 4333)

التابعة لوكالة " بئر السبع"يشار أن الحفل أقيم في الصالة التي أنشأت على أنقاض مدرسة 
أدى إلى تدميرها بشكل و  والتي استهدفها الجيش النظامي بالبراميل المتفجرة" األونروا"الغوث 

 .كامل

 
 6332/ أيار ــ مايو/ 30/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .6340يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .غزةالجئًا فلسطيني سوري في قطاع   (1000) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 24.6)أكثر من  •

 .6340األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 240)يومًا، والماء لـ ( 4461)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4320)
 .ضحية( 412)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 742)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 4431)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 23)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 223) حوالي: مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )ثناء طريق باست


