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 "قصف يستهدف مخيم درعا وحي طريق السد جنوب سورية"
      

 
 

  أهالي مخيم حندرات يجددون مطالبتهم بالعودة إليه: لنزوحهم( 0011)في اليوم 

  منذ حوالي ثالثة أعوام" حمداندمحم "األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني 

  (60) تلميذاً من فلسطينيي سورية يشاركون في فعاليات مخيم تعليم اللغة اإلنكليزية األول

 في لبنان
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  آخر التطورات

أفادت األنباء الواردة من جنوب سورية، أن الجيش النظامي استهدف يوم أمس بقذائف الهاون 
المجاور للمخيم، اقتصرت أضرارها على الماديات، كما سببت أحياء مخيم درعا وحي طريق السد 

 .حالة ذعر كبيرة بينهم وخاصة األطفال

يشار إلى أن العديد من العائالت الفلسطينية وممن نزحوا من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد 
ما وحي طريق السد المجاور، ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة، في

يعاني من تبقى من الالجئين داخل مخيم درعا أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في 
يومًا، اضافة إلى ( 958)الجانبين الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم منذ 

أعمال القصف واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار 
 .من مبانيه وسقوط ضحايا%( 07)حوالي 

 
يومًا على نزوح جميع سكان مخيم حندرات في  0077وعلى صعيد آخر، وبعد مرور حوالي 

حلب عن مخيمهم، جدد األهالي مناشدتهم لطرفي الصراع في سورية إلعادتهم إلى بيوتهم وتحييد 
سورية مسؤولية تشريدهم المخيم وجعله منطقة آمنة، كما حملوا جميع األطراف المتناحرة في 

 .وطردهم من بيوتهم
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فيما ما تزال فصول مأساة أهالي المخيم تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وطرد وتشريد منذ 
عدة أشهر بسبب النزاع الدائر في سورية والذي أدى إلى نزوح جميع أبناؤه عنه حيث تم توزع 

وآخرون منهم غادر باتجاه مخيم النيرب  بعضهم على المسكن التاسع في السكن الجامعي بحلب
 .كما لجأ بعضهم إلى تركيا

هذا وقد أدى الوضع الجديد الذي آلت إليه أوضاع المخيم إلى تفاقم مآساة األهالي بسبب ما 
تعرضوا له من تهجير لعدة أشهر مما جعل البعض يفضلون العودة إلى منازلهم بسبب ما 

خيمهم، حيث مكثوا فترة من الزمن فيها قبل أن يضطروا تعرضوا له من هوان وذل وجوع خارج م
الجئًا  005مارس نزح أكثر من  –للجوء إلى تركيا عبر الحدود الشمالية لسورية ففي شهر آذار 

فلسطينيًا من المخيم إلى بلدة كيليس الحدودية، وذلك هربًا من أعمال القصف المتكرر بالقذائف 
 .خيمهم بوتيرة متزايدةوالبراميل المتفجرة الذي استهدف م

" محمد مصطفى حمدان"وفي موضوع مختلف، يواصل النظام السوي اعتقال الشاب الفلسطيني 
وذلك أثناء مروره من حاجز المليحة التابع ،وحتى اللحظة 30\9\0703منذ تاريخ ( عاماً  33)

للنظام السوري في الغوطة الشرقية، وهو من 
ي لم ترد عنه أو  ،أبناء مخيم اليرموك

 .معلومات حول مكان أو ظروف اعتقاله

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

ووثقت المجموعة وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، 
معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، في حين بلغت حصيلة ضحايا  0781حتى اآلن 

 .الجئاً  157التعذيب في سجون النظام 
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 لجان عمل أهلي

تلميذًا من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين في لبنان،  07بمشاركة أكثر من 
أغسطس مخيم تعليم اللغة اإلنكليزية األول في لبنان تحت عنوان  –آب / 05انطلق يوم أمس 

، كما يشارك في المخيم وفد من المعلمين الفلسطينيين المتطوعين "نتعلم ألجل فلسطين"
 .المولودين في أوروبا إضافة إلى عدد من المعلمين الفلسطينيين المقيمين في لبنان

ة لمؤسسات نقابية فلسطينية وبتعاون وتنسيق المخيم الذي أقيم برعاية وتنسيق جهود مشترك
مشترك بين تجمع المعلمين الفلسطينيين في أوروبا وتجمع معلمي فلسطينيي سورية ورابطة 
المعلمين الفلسطينيين في لبنان، سيستمر لمدة عشرة أيام سُتعقد أيامه الخمسة األولى بمنطقة 

 .فر بحمدونالدبية في بيروت ومن ثم يتم االنتقال إلى منطقة صو 

تخلل المخيم فقرات تعليمية بأسلوب ترفيهي يقدمه المتطوعون أصحاب الخبرة في هذا المجال 
وبدوره أعتبر أحد القائمين على المخيم هذه .فضاًل عن فقرات ترفيهية ورياضية وكشفية أخرى

ي يشكل عقبة التجربة اجتراحًا جديدًا في منظومة التعليم بهدف تجاوز تحدي اللغة اإلنكليزية الذ
 .أمام طالب وتالميذ فلسطينيي سورية الذين اعتادوا التعّلم باللغة العربية
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 6161/ أغسطس  –آب / 61/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .0705يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .0700ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 08)أكثر من  •
العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •

يومًا ( 075)يوم، والماء لـ ( 0000)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0055)
 .ضحية( 090)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0779)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0077)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 958)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ألزمات االقتصادية فيهااستمرار ا


