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 العدد 3104

 "مخاوف بين الفلسطينيين من اقتحام النظام ريف درعا الغربي"

 عا إلى مقبرة الحرب تحول حديقة أطفال في مخيم در •

 قتلى وجرحى في صفوف "لواء القدس" في البادية السورية  •

 النظام يغيب قسرياً الشقيقتين الفلسطينيتين "هدى وسميرة خطيب"  •

 يم ليسبوس في اليوناناألمطار تغرق مخ •



 

 آخر التطورات 

عبّر عدد من الالجئين الفلسطينيين عن مخاوفهم من تهديدات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري  

باقتحام المنطقة الغربية من محافظة درعا، لما له من تداعيات ستزيد من سوء أوضاعهم األمنية  

 والمعيشية. 

الفرقة الرابعة أطلقوا تهديداتهم خالل اجتماع  ي  وقالت مصادر محلية جنوب سورية، أن ضباطاً ف 

بين قادة مجموعات التسوية ووجهاء المنطقة الغربية، وحديثهم عن عدم أمان المنطقة واغتيال  

 ضباط وعناصر من الفرقة الرابعة. 

 

ونقلت المصادر أن ضباط الفرقة الرابعة تحدثوا عن وجود عناصر من تنظيم "داعش" وحراس  

نفاه الوجهاء نفياً قاطعاً، محذرين من اتخاذها ذريعة لتقوية نفوذ الفرقة الرابعة في  ما  الدين، وهذا  

 المنطقة أو اقتحامها. 

في سياق غير بعيد، حّولت آلة الحرب السورية حديقة أطفال من ذكرى فرح وسعادة، إلى مقبرة  

جنوب سورية  ين  للضحايا وذكريات حزن وألم مّرت على أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطيني

 . خالل فترة الحرب 

أجبر األهالي على دفن قتالهم في الحديقة، بعد تعذر دفنهم في المقبرة الرئيسية،    2012ففي عام   

 بسبب قصف قوات النظام على أحياء مخيم درعا، وازدياد عمليات القنص والقتل وحصار للمخيم،  

حايا، وتم تجميع الجثث وسط المخيم،  الضحافالً بوقوع    2012/    7/  27ويقول مراسلنا "كان يوم   

ولم يكن هناك إمكانية للدفن وفي الليل حفر األهالي حفرة جماعية ودفنوا ضحاياهم، واستمر الدفن  



 

في الحديقة خالل الحرب إلى أن سميت "مقبرة الشهداء"، وأضاف، "إن المقبرة ما تزال قائمة  

وال يوجد أي اهتمام من قبل مؤسسة الالجئين    ية،لكن ال يدفن األهالي موتاهم فيها ألنها غير رسم 

 أو وكالة الغوث األونروا لهذه المقبرة. 

 

ويشير مراسلنا، إلى أنه على الرغم من سيطرة النظام السوري على المنطقة منذ أكثر من عامين،  

زادت   إال أنه ال توجد مساعي إلنشاء حدائق لتسلية األطفال، واألوضاع المعيشية واألمنية السيئة 

 من معاناة الناس وأطفالهم. 

اصر مجموعة "لواء القدس"  على صعيد آخر، ذكرت مصادر إعالمية مقتل وجرح عدد من عن

اللواء   من  عناصر  تقل  كانت  لحافلة  داعش  تنظيم  نصبه  كمين  إثر  السوري،  للنظام  الموالية 

 ثريا" بريف حماة، كانت في طريقها إلى دير الزور. ا ومجموعات موالية للنظام، على طريق "

ى محمود خطيب"  في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "هد 

مواليد  1975مواليد   خطيب"  محمود  و"سميرة  لالجئين    1970،  اليرموك  مخيم  سكان  من 

أي معلومات عن مكان أو ظروف  وحتى اللحظة، ولم ترد عنهن    2013الفلسطينيين، منذ عام  

 اعتقالهن. 

روا والسفارة  من جانبها جددت عائلة الخطيب مناشدتها للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألون 

الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصير بناتهن والعمل على اإلفراج عنهن وعن جميع  

 المعتقلين في السجون السورية. 

األمطار الغزيرة خيام المهاجرين في مخيم ليسبوس اليوناني، وتحول المخيم    أغرقت إلى اليونان،   

 مما يزيد من بؤس المهاجرين ومعاناة لجوئهم.   إلى مستنقع وطرق موحلة يصعب التحرك خاللها،



 

وأطلق ناشطون في قضايا الهجرة مناشدات، من أجل العمل السريع والمهني لصنع نظام صرف   

 مشيرين إلى أن أكياس الرمل والقنوات الصغيرة لم تجد نفعاً. صحي لألنابيب والحصى،  

للحد من تدهور أوضاع المخيم،    وحذر الناشطون من كارثة قادمة إذا لم تتخذ إجراءات مهمة 

حيث سيزداد الطقس برودة ويرافقه سقوط الثلوج، وهو بمثابة حكم اإلعدام بالنسبة للمهاجرين  

 بحسب قولهم.  فهم ال يملكون سخانات في الخيام، 

رسمية    غير  إحصائيات  وفق  اليونان  في  العالقين  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  عدد  ويُقدر 

 كوس.  –ليروس  -خيوس    -متليني  -غالبيتهم يتواجدون في جزر "ليسبوس ( الجئ. 4000)

 


