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 "انفجار عبوة ناسفة يستهدف إحدى السيارات في تجمع المزيريب بدرعا"
      

 
 

 الطيران المروحي يلقي عدداً من البراميل المتفجرة على أطراف مخيم خان الشيح. 

 ظل اشتباكات عنيفة بين النظام ومجموعات  استمرار معاناة نازحي مخيم حندرات في

 .المعارضة

 (18 )فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر آذار الفائت. 

 البيت الفلسطيني في هولندا ينظم وقفة تضامنية مع المخيمات الفلسطينية في سورية. 

 لشياب توزيع بعض المساعدات الغذائية على العائالت الفلسطينية في الحسينية وخربة ا

 .بريف دمشق
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 التطورات آخر 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، أن صوت دوي انفجار هّز بلدة المزيريب بمحافظة 
درعا يوم أمس، ما أدى إلى جرح شخصين وحالة فزع كبيرة بين األهالي وأضرارًا مادية في 

ناسفة استهدفت قياديًا في إحدى المنازل والممتلكات، تبين بعدها أن االنفجار ناجم عن عبوة 
 .مجموعات المعارضة المسلحة

 
الجئًا ( 0088)حيث تسود حالة قلق بين أبناء المزيريب جنوب سورية والتي يقطنها أكثر من 

فلسطينيًا، وذلك بسبب استمرار محاوالت االغتيال وزرع العبوات الناسفة، والتي وصفها أحد 
أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان  السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة

 .أمني تشهدها المنطقة بّرمتها

ويتهم ناشطون، األمن السوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال ووضع العبوات الناسفة في 
مناطق سيطرة المعارضة، في حين عزاها آخرون إلى تصفيات تخوضها مجموعات المعارضة 

نها وبين تنظيم الدولة، إال أن ناشطين آخرين يتهمون أجهزة استخبارات خارجية، المسلحة فيما بي
 .والتي تنشط في مناطق جنوب سورية بحسب الناشطين

ضحية من الالجئين الفلسطينيين من محافظة درعا  333ويشار إلى أن مجموعة العمل وثقت 
 .ء المزيريبضحية من أبنا 64جنوب سورية قضوا منذ بدء أحداث الحرب، منهم 
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وفي ريف دمشق الغربي ألقت الطائرات السورية عددًا من البراميل المتفجرة على المزارع والبلدات 
المحاذية لمخيم خان الشيح بريف دمشق، 

شارع الرضا ومزارع و  مستهدفة محيط سكيك
العباسة، مما أثار حالة فزع وخوف بين 
األهالي وخاصة النساء واألطفال، فيما يستمر 

زاكية،  -النظام باستهداف طريق خان الشيح 
 المصدر الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالخبز

المازوت و  والمحروقات من الغاز ارالخضو 
والبنزين ولكن بسعر مرتفع جدًا حيث تتأثر المواد سلبًا بإغالق طريق زاكية الشريان الوحيد الذي 

معاناة أهالي المخيم بسبب استمرار  عائلة في المخيم، األمر الذي ضاعف من 0888يغذي 
 .انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة

إلى ذلك وفي ريف حلب شمال سورية، تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم 
 أيام على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية( 9803)حندرات منذ 

المسلحة على مخيمهم، حيث يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية مع ارتفاع األسعار وانعدام 
 .الموارد المادية

فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين 
لواء القدس الموالية مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة 

للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات 

 .وسجن حلب المركزي 

مخيم حندرات، كما وثقت ضحية قضوا من أبناء  63هذا وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 
 .معتقاًل من أبناء المخيم في السجون السورية 30أسماء 
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 احصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا خارج ( 09)أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء 

آخرين في ( 0)و في ليبيا،( 91)الجئًا في لبنان، و( 90)و الجئًا في مصر،( 90)سورية، منهم 
في ( 3)و آخرين في فلسطين،( 3)و الجئين في مالطا،( 4)الجئين في تركيا، و( 90)و اليونان،

 .ضحية في ألمانيا0إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و

ضحية فلسطينية، ( 3090)ُيذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ 
ئيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا ألسباب مباشرة وذلك بحسب اإلحصا

كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة 
 ".قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

 

 هولندا

ية المناصرة للقضية الفلسطينية بالشراكة مع البيت نظمت المؤسسات الفلسطينية والهولند
الفلسطيني، وقفة تضامنية مع المخيمات الفلسطينية في سورية عامة، ومخيم اليرموك بشكل 
خاص، الذي يتعرض سكانه لظروف معيشية قاسية نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل 

يومًا على التوالي، وبسبب ما ( 9869)ليالنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ حوا
شهده في اآلونة األخيرة من اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة من جهة وجبهة النصرة من جهة 

 .أخرى، األمر الذي فاقم من المعاناة اإلنسانية لمن تبقى من سكانه فيه
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الهولندي في الهاي العاصمة ُيشار أن الوقفة التضامنية أقيمت يوم أمس األربعاء مقابل البرلمان 
السياسية للمملكة الهولندية، رفع خاللها المتضامنون أعالم فلسطين ورددوا الهتافات واألناشيد 
المتضامنة مع اليرموك وسكانه، كما تضمنت الوقفة التضامنية عرض مسرحي ُسلط الضوء من 

 .خالله على المعاناة التي يعيشها أهالي اليرموك في سورية

 

 عمل أهليلجان 

، السلل "أهلنا مسؤوليتنا"وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ضمن مشروعها اإلغاثي 
الغذائية على الالجئين الفلسطينيين في مخيم الحسينية ومنطقة خربة الشياب بريف دمشق، 

استهدافها وتجدر اإلشارة إلى أن العشرات من العائالت الفلسطينية من مخيماتها وتجمعاتها بعد 
خاصة من مخيم السبينة الذي يسيطر النظام و  ،من قبل النظام السوري إلى منطقة الخربة

يومًا على التوالي، ( 030)يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي و  السوري عليه
 .ومخيم اليرموك ومنطقة الذيابية

 

 1122/ نيسان ــ ابريل/ 12/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 90088) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 605088 •
لغاية " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، ( 4888) •

 .0890يوليو 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في قطاع غزة( 9888) •
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 19.0)أكثر من  •

 .0890كانون األول 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 9980)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9869)لليوم 

 .ضحية( 904)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 039)
منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 030)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 9803)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 163)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 )باستثناء طريق 


