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"بينهم أربعة أطفال )9( ..مدنيين ضحايا قصف صاروخي استهدف مخيم النيرب"

•
•
•
•

الفلسطينيون في الشمال السوري يطالبون األونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاههم وإيضاح موقفها منهم
العائدون إلى مخيم درعا يطلقون نداء مناشدة إلغاثتهم والتخفيف من معاناتهم
النظام السوري يواصل اعتقال مسن فلسطيني من أبناء مخيم درعا منذ أكثر من شهرين
توزيع وجبات اإلفطار على عدد من العائالت في مخيم حندرات

آخر التطورات
قال مراسل مجموعة العمل إن مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب شمال سورية تعرض
للقصف بأربعة صواريخ موجهة ،مصدرها قوات المعارضة السورية المسلحة غربي مدينة حلب،
ما أسفر عن قضاء  9ضحايا هم :الطفلة آمال فائز سخنيني ( 10سنوات) ،والطفل يوسف
محمد أبو حرش ( 6سنوات) ،ومحمد وليد الداهودي ،وابنه الطفل وليد محمد الداهودي (8
أعوام) ،والطفلة ماسة محمد داهودي ( 3أعوام) ،أحمد فاروق الخطيب مواليد  ،1982فاطمة
الخطيب ( 65سنة) ،محمود السعدي ( ٧0سنة) ،وأحمد فتحي أبو هاشم ،وسقوط عدد من
الجرحى عرف منهم براء خالد الخطيب ( 10سنوات) ،الطفل جمال فايز سخنين ( 8سنوات)،
الطفل إبراهيم محمد أبو حرش ( 8سنوات) ،الطفلة سارة محمد الخطيب ( 11سنة) ،الطفلة
فاطمة زهراء الخطيب ( 10سنوات) ،محمد عبدو شرفو مواليد  ،19٧1وأيمن محمود شبابو (3٧
عاماً).
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن الصواريخ األربعة التي سقط على مخيم النيرب ،سقط إحداها
على بناء أبو مروان الناجي دون أن يسفر عن وقوع اصابات ،فيما سقط الصاروخ الثاني على
بناء بالقرب من جامع شهداء األقصى أدت إلى دمارها بشكل كامل.

في شأن أخر أطلق الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمات "اليرموك" و"خان الشيح"
و"درعا" و"حندرات" و"الغوطة الشرقية لدمشق" إلى الشمال السوري نداء ناشدوا فيه األمم المتحدة
ووكالة األونروا ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على إيجاد حل لمعاناتهم المستمرة وتأمين
الحماية القانونية لهم وألطفالهم.
كما طالب البيان الذي أصدرته رابطة المهجرين الفلسطينيين  -اعزاز ومحيطها وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية
والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق ،متهمين األونروا بتهميشهم
والتقصير بتقديم الخدمات اإلغاثية والمادية أللف وخمسمئة عائلة فلسطينية مسجلة لديها مهجرة
إلى الشمال السوري ،تعيش أوضاعاً إنسانية غاية في السوء نتيجة اضطرارها ترك ممتلكاتها
ومنازلها في جنوب دمشق والنزوح إلى الشمال السوري.

كما طالب الموقعون على البيان الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل من وكالة غوث وتشغيل
رسمياً حول موقفها من الالجئين الفلسطينيين المهجرين
الالجئين الفلسطينيين أن تقدم إيضاحاً
ّ
إلى الشمال السوري ،والذين يقيم أغلبهم في مخيم "دير بلوط" و"عفرين" و"اعزاز" و"الباب"
و"إدلب" ،وحول خططها للتعامل مع األخطار التي تهددهم اآلن وفي المستقبل ،وأن تشرع في
تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ،بشكل مباشر ومن
خالل التعاون مع المنظمات الدولية الموجودة ومن خالل منظمات المجتمع المدني العاملة في
تلك المناطق ،وأن تعمل على متابعة تسجيل واقعات حديثي الوالدة ضمن قوائمها ،حسب
األصول والقوانين التي تضمن لالجئين الفلسطينيين حقهم في الحفاظ على هويتهم الفلسطينية
وحقهم في العودة.

في سياق غير بعيد أطلق الالجئون الفلسطينيون العائدون إلى مخيم درعا نداء استغاثة ناشدوا
فيها السلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا إلغاثتهم ومساعدتهم وتقديم مساعدات إغاثية
ومالية لهم للتخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية المزرية ،خاصة في شهر رمضان الذي
يشهد غالء جنوني في األسعار وفقدان العديد من السلع.
هذا وتعاني أكثر العائالت الفلسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير ،ومن
الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع
المخيم ،حيث حل الدمار بنسبة 80بالمئة من ابنية المخيم.
من جانبهم حمل عدد من الناشطين وأهالي المخيم الجهات الرسمية والمعنية ووكالة األونروا
المسؤولية عن استمرار تدهور الوضع المعيشي لسكان المخيم ،خاصة أن األهالي أطلقوا
مناشدات عديدة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا للعمل من أجل تقديم
المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم من خالل الضغط
على الحكومة السورية للعمل على فتح كافة الطرق المحيطة بالمخيم من أجل عودة كافة األهالي
بأقل التكاليف واختصار للمسافة وتسهيل عبورهم وحركتهم ومتطلباتهم ،واعادة اصالح الطرق
وفتحها وازالة الركام والنفايات من البيوت المدمرة والشوارع ،وإدخال ورشات لترميم البيوت التي
يسكنها األهالي ومساعدة األهالي التي تهدمت بيوتها وال تملك أي مأوى.
من جهة أخرى يواصل النظام السوري اعتقال مسن فلسطيني مواليد  1955من أبناء مخيم درعا
جنوب سورية منذ أكثر من شهرين على التوالي ويتكتم على مصيره ،ووفقاً لمراسلنا أن المسن

التي تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمه لدواعي أمنية اعتقله عناصر النظام السوري في
منطقة عين كرش أثناء قيامه باستخراج تصريح للسفر إلى لبنان واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
من جانبها ناشدت مجموعة العمل الجهات الحقوقية والسلطة والفصائل الفلسطينية واألونروا
التدخل لإلفراج عن المسن الفلسطيني ،منوهة أنه المعيل الوحيد لعائلته المكونة من زوجته
الكفيفة وابنه ذي االحتياجات الخاصة.

في غضون ذلك وزعت الجمعية الخيرية الفلسطينية بحلب بالتعاون مع جمعية البر واالحسان
 150وجبة إفطار على العائالت الفلسطينية في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب،
بهدف التخفيف من معاناة األهالي ومد يد العون لهم.
وكان مخيم حندرات تعرض لدمار هائل إثر القصف العنيف الذي استهدف منازله وأزقته ،وذلك
بعد اندالع معارك عنيفة بين النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة ،والتي
انتهت بفرض الجيش النظامي السوري سيطرته الكاملة على المخيم ومدينة حلب.

