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أول وثيقة سياسية تصدر عن أحد أهم تيارات المعارضة السورية حول "
 "مستقبل الفلسطينيين في سورية

 

 
 

 
 شهيد فلسطيني في سورية .

 قصف على مخيم الحسينية وسبينة واليرموك .

 أبناء ومتطوعي مخيم خان الشيح يعيدون الحياة إلى المخيم .

  استمرار الحصار الخانق على معظم مخيمات الالجئين الفلسطينيين
 .في سورية
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 :شهيد
 عاما استشيد نتيجة القصف عمى 65 (فمسطيني الجنسية)الشييد خميل إبراىيم صالح  -

 . التابعة لقوات الجيش النظامي المسمحةلمجموعاتامنطقة السيدة زينب من قبل 
 

 مخيم اليرموك
ىز مخيم اليرموك صباحاً  صوت انفجار ضخم في شارع راما، حيث شوىد تصاعد الدخان 

األسود من المكان، في الوقت الذي كانت تشيد فيو منطقة بمدية اليرموك ومحيطيا اشتباكات 
. عنيفة بين الجيش النظامي والجيش الحر

وأفاد مراسل المجموعة في اليرموك أن ىدوًء حذراً  عم المخيم شابو سماع األعيرة النارية 
وأصوات انطالق قذائف الياون بين الحين واآلخر وسقوطيا عمى المناطق المحيطة بالمخيم 

. بالتزامن مع دخول وخروج لألىالي
وفي سياق متصل نقل مراسل مجموعة العمل أن نداءاً  حمل توقيع ما قيل أنو القاضي الشرعي 
ورئيس المحكمة الشرعية في يمدا التابع لمجيش الحر قد وجو إلى أىالي المخيم يدعو فيو الذين 
سرقت بيوتيم وانيدرت أمواليم من أي جية كانت مراجعة المحكمة الشرعية في يمدا إلحقاق 

رجاع المسروقات، وجاء في النداء ىذا وُنعمم أىالي المخيم والمناطق المحيطة بو ".... الحق وا 
بأنو أية إساءة توجيت ألي مدني كان ومن أي طائفة كانت أو عرق أن يتوجو إلى المحكمة 
الشرعية في يمدا لمحاسبة المسيء ميما كان ومن أية جية كانت وىذا إنشاء اهلل عمى سبيل 

". تصحيح مسار العمل الجيادي والثوري في المنطقة الجنوبية

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك األمس
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 إحدى القذائف التي سقطت على مخيم اليرموك

 مخيم خان الشيح
أشار مراسل مجموعة العمل من اجل فمسطيني سورية في مخيم خان الشيح أن اليدوء يعم أرجاء 
عادة لتوصيل كابالت الكيرباء المقطوعة منذ أيام  مخيم منذ الصباح وأن حممة تنظيف لمشوارع وا 
قد استمرت من قبل المتطوعين من أبناء المخيم، في ذات الوقت الذي ما زال يعاني فيو سكان 

المخيم من نقص بالمواد الغذائية والدواء والمستمزمات الطبية وانقطاع التيار الكيربائي 
. واالتصاالت األرضية وسوء في تغطية شبكة االتصاالت الخموية

كما لفت المراسل إلى أن حاجز قوات النظام المتواجد عند منطقة دروشا القريبة من خان الشيح 
يقوم بالتدقيق والتفتيش عمى أبناء المخيم تحديدا، حث لوحظ وجود قائمة ألسماء المطموبين 

. منيم
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل المجموعة في مخيم الحسينية عن سقوط العديد من النساء واألطفال بين شييد وجريح 
نتيجة احتراق سيارة أصابيا القصف العنيف الذي تعرض لو المخيم بمنطقة شارع السرو، في 
ظل االشتباكات والقصف الذي تعرض لو المخيم أثناء محاولة قوات النظام اقتحامو، ىذا ولم 

. يتسَن لنا التعرف عمى أسماء الشيداء والجرحى بعد
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أما عمى الصعيد اإلنساني فما زال الحصار االقتصادي المفروض من قبل الجيش النظامي لميوم 
عمى التوالي يرخي بأثقالو عمى أبناء المخيم، حيث يمنع عنيم دخول المحروقات  (112)

. والطحين لممخابز والمواد الغذائية والطبية المختمفة
 مخيم السبينة

أفادت األنباء الواردة لمجموعة العمل من مخيم سبينة عن سقوط قذيفتين في المخيم السبينة نجم 
كما أن اشتباكات عنيفة شيدتيا البمدة مساءاً  تسمع أصواتيا داخل  عنيما أضراراً  مادية،

المخيم، أما عمى الصعيد المعاشي فتشير المعمومات إلى أن جميع األفران متوقفة عن العمل منذ 
فترة طويمة بسبب الحصار المفروض عمى المخيم، وأن قوات النظام تمنع دخول مياه الشرب 

. والمواد الغذائية والمحروقات والخضروات والفواكو إلى المخيم
 مخيم جرمانا

عمى إثر إطالق النار الذي تال سقوط قذيفة عمى الممعب في األمس وجو أبناء مخيم جرمانا 
نداءًا إلى الفصائل والتنظيمات واألحزاب والشخصيات في المخيم لمعمل عمى ردع من يستخدم 

. من أجل الحفاظ عمى أمنو واستقراره السالح ويشيره في المخيم،
 عائمو نازحة من مخيم الحسينية 5000والجدير بالذكر أن مخيم جرمانا يضم ما يقارب الـ

والذيابيو والسيدة زينب واليرموك ومناطق أخرى تسكن مع أىالي المخيم باإلضافة إلى العديد من 
. العائالت التي تقيم في مركز اإليواء

 مخيم النيرب
نوه مراسل المجموعة إلى أن معاناة الالجئين الفمسطينيين في مخيم النيرب آخذًة بالتفاقم نتيجة 

الحصار المفروض عميو وما ينجم عنو من نقص في المواد الغذائية والمستمزمات الطبية 
. والمحروقات

 مخيم حندرات
يعاني سكان مخيم حندرات من أزمات اقتصادية حادة أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية 

ومادة الدقيق والمحروقات وغالء األسعار كما يشتكي سكانو من جشع تجار الحروب الذين باتوا 
يتحكموا باألسعار دون أن يردعيم أي جية بل أصبح جل ىميم تحقيق المزيد من الربح ولو 

. عمى حساب أرواح الناس
  حمص/مخيم العائدين

جبار األىالي عمى  قامت قوات الجيش النظامي بإغالق مدخل المخيم ومنع دخول السيارات وا 
الدخول مشياً  عمى األقدام، و نقل مراسمنا عن شيود عيان داخل المخيم بأن أصواتاً  قويةً  

ىزت المخيم نتيجة القصف الشديد و العنيف عمى المناطق المجاورة باألسمحة الثقيمة 
واالشتباكات الدائرة في محيط المخيم، و ذكر أن مما زاد حالة الذعر والخوف بين األىالي سقوط 
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الشظايا المتكرر واعتالء القناصة ألسطح السكن الجامعي و إطالقيم النار إلى داخل المخيم 
 .لعدة مرات

 
 ..صحيفة بر ووفاء

في ظل االنتياكات الجسيمة واليواجس حول مستقبل الالجئين الفمسطينيين في سورية أصدرت 
– جماعة اإلخوان المسممين في سورية صحيفة بر ووفاء أكدت من خالليا أن المحمة السورية 

الفمسطينية ىي حقيقة أزلية من حقائق الحضارة وحقائق العقيدة وحقائق النسب وحقائق الحاضر 
ن التشكيك في ىذه المحمة أو المعب عمى نسيجيا ىو فعل الذين ال يدركون  وحقائق المستقبل، وا 
معنى األمة الواحدة، وال يدركون حقيقة األخوة الصادقة، وآفاق الوفاء ميما كمف من تضحيات، 

كما أكدت الجماعة أن ىذه الوثيقة بكل بنودىا تعبر عن رؤية وطنية سورية جامعة، والتزاما 
وطنيا سوريا، وأساسا لبناء العالقة بين أبناء الشعب الواحد من فمسطينيين وسوريين، ىذا ويشار 

نقاط حددت بشكل واضح التزامات الجماعة حيال الوجود  إلى أن الوثيقة تضمنت عشر
. الفمسطيني في سورية خاصة ما يتعمق بوضعيم القانوني وحقوقيم السياسية والمدنية والنقابية

 
 :لجان عمل أهلي

قام مجموعة من شباب مخيم خان الشيح بإقامة حواجز مدنية وعوازل بيدف منع دخول السيارات 
لممخيم وحارتو، وحماية الممتمكات العامة والخاصة، حيث انتشر شباب المخيم عمى مفارق 

فرن ) تشغيلالطرقات والحارات لحماية المنازل وتقديم المساعدة في ظل انقطاع الكيرباء، كما تم 
. مساءاً  وتم توزيع الخبز عمى األىالي الصامدين في المخيم (الجميل

كما قامت المجنة المشتركة لإلغاثة والمشكمة من قبل المؤسسة العامة لالجئين وبإشراف مندوبي 
مواد )الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني ومندوبي األونروا بتسميم بعض المساعدات 

. عمى العوائل الفمسطينية الوافدة إلى قدسيا (فرشات، حرامات، غذائية
 

 :إفراج
 صباح اليوم بعد اعتقالو صباح األمس عند حاجز "عز الدين بديوي"تم اإلفراج عن  -

 .األعالف في مدينة حماه
كما وردت أنباء إلى مجموعة العمل عبر مراسميا بأن حاجز قوات الجيش النظامي عند  -

 النادر، من أبناء مخيم وأحمدمنطقة دروشا قد قام باحتجاز كالً  من محمود خنيفس 
 . عنيمااإلفراجخان الشيح لعدة ساعات قبل 
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