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 "ضحايا على المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح 5قصف بالبراميل المتفجرة يوقع "

      

 
 

 المعارضة المسلحة تعيد السيطرة على مخيم حندرات بحلب 

 اعتقال فلسطيني من أبناء تجمع المزيريب في درعا 

 أحد رواد التعليم في مخيم كاتسيكاس اليوناني" مصعب الموعد" الفلسطيني السوري 

 فلسطينيو سورية في أوروبا، نجاحات جديدة ومشاركات فاعلة 

  "20"ضحية قضت من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني منذ بداية شهر أيلول الحالي 
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 آخر التطورات

برمياًل متفجرًا  61أن الطيران المروحي ألقى أكثر من أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق، 
في محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، استهدفت المزارع جهة 

 .العباسة وبلدة الدرخبية

ضحايا من المهجرين إلى مخيم خان الشيح قضوا جراء البراميل  5وقال مراسل المجموعة أن 
ى الطريق الرابط بين مخيم خان الشيح وبلدة زاكية، وأضاف المراسل أن والقصف بالمدفعية عل

جثث الضحايا الخمسة الزالت على الطريق الحربي، ويصعب الوصول إليهم بسبب االستهداف 
وتواصل استهداف الطيران " سلح الطير"المباشر من قبل مدفعية النظام المتمركزة في جبل 

 .خان الشيح زاكية مقطوع بشكل كامل المروحي للمنطقة، مؤكدًا أن طريق

 
خان الشيح الشريان الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاتهم -هذا ويعتبر طريق زاكية

الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
 .تهداف مواقع الجيش السوري زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الس

وباالنتقال إلى شمال سورية أعلنت مجموعات المعارضة المسلحة عن استعادة السيطرة على 
مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من تقدم قوات 

 .النظام السوري ولواء القدس داخل المخيم مساء أول أمس

وقال ناشطون أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بالتزامن مع قصف جوي عنيف، أدت إلى 
استعادة سيطرة مجموعات المعارضة عليه، ونشرت مجموعات المعارضة المسلحة صور لعشرات 
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الجثث قالت أنها تعود لعناصر من قوات النظام ومجموعات لواء القدس قضوا خالل 
ر ألحد عناصر لواء القدس تم أسره خالل عمليات استعادة المخيم، االشتباكات، كما نشرت صو 

 .وأشارت إلى أنه من إحدى قرى ريف حلب

 
كم عن وسط  61ويقع مخيم حندرات على مرتفع صخري شمال شرق مدينة حلب، على مسافة 

من  المدينة، وتكمن أهميته باعتباره الخاصرة األخطر من الناحية العسكرية في المنطقة، فيمنح
كيلومترًا، كونه عقدة  65يسيطر عليه التحكم بمجمل المناطق المحيطة به، بنصف قطر 

 .مواصالت تربط الريف الشمالي بمدينة حلب

من مباني مخيم حندرات مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا، % 07فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
متفجرة عليه تحت ذريعة وجود مجموعات بسبب إلقاء النظام السوري الصورايخ والبراميل ال

 .معارضة مسلحة

 وفي جنوب سورية اعتقل عناصر حاجز النظام السوري في درعا الالجئ الفلسطيني السوري 
 .من أبناء بلدة المزيريب، دون أن يعرف سبب اعتقاله" غسان عزت البريقي"

من ( عاماً  07" )د أبو السعودرون"علمًا أن األمن السوري اعتقل منذ يومين الطالبة الفلسطينية 
 .أبناء بلدة المزيريب، أثناء توجهها إلى الجامعة

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  01إلى ذلك وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية 
 .المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة
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وب درعا تضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو يشار إلى أن بلدة المزيريب جن
 .الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 0577

أما في اليونان فقد أنشأ عدد من المهاجرين الفلسطينيين السوريين بالتعاون مع متطوعين من 
س في اليونان، مدرسة مؤقتة كاتسيكا -Katsikas Camp, Greece جنسيات أخرى في مخيم

لألطفال والكبار تعلم مجموعة من المواد التعليمية واللغات كالرياضيات واللغة االنكليزية 
 .واألسبانية واأللمانية والتدرب على الكمبيوتر والتاريخ والعلوم

أحد رّواد التعليم وتأسيس المدرسة في " مصعب جمال الموعد"ويعتبر الالجئ الفلسطيني 
خالصه في العمل وسرعته في تعلم اللغة اإلنكليزية، قامت  كاتسيكاس، ولقاء عمله المتفاني وا 

السويدية اإلغاثية بمنح الموعد شهادة تزكية وخبرة  "lighthouse relief" منظمة الاليت هاوس
في في تدريس مادتي الرياضيات واللغة االنكليزية، حيث انتقل من موقع الطالب الى موقع المعلم 

 .غضون أشهر، واستطاع تعليم أكثر من مئة طالب في المخيم

 
وتشير هذه الشهادة إلى أخالقيات العمل لديه وقدراته التنظيمية والتواصلية الفائقة، والذي ساهم 
في تغيير جذري بين األطفال واألهالي في الكامب، وأكدت أنه يشكل رصيد إيجابي ألي شركة 

 .يعمل بها في المستقبل

سياق متصل أعلنت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي الميداني النصف السنوي الذي  وفي
وال"أصدرته تحت عنوان  والذي يسلط الضوء على أوضاع  "فلسطينيو سورية بين التَّرحال والزَّ
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، أن 0761يونيو /يناير حتى حزيران/فلسطينيي سورية خالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني
شهد بداية بروز لنشاط مدني لالجئين الفلسطينيين القادمين من  0761ل من عام النصف األو 

 .سورية، حيث أسهم عدد ملحوظ منهم في نشاطات تطوعية متنوعة

فقد شارك العشرات من الشباب الفلسطيني في الفعاليات الفلسطينية التي أقيمت في ألمانيا 
الثالثة األخيرة العديد من األنشطة والمعارض  والسويد وهولندا وبلجيكا والنمسا، وشهدت األشهر
 .والوقفات التضامنية مع أهالي القدس وقطاع غزة

بروز دور فلسطينيي سورية في العمل  0761إلى ذلك، شهدت األشهر الستة األولى من 
اإلغاثي، ولعل أبرزه ما قام به الشباب الفلسطيني السوري في السويد الذين شاركوا باستقبال 

الالجئين الجدد، يضاف إلى ذلك انضمام العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أفواج 
فرق العمل التطوعية التي قامت بزيارات لمراكز اللجوء التي تستقبل القادمين الجدد من سورية، 

 .حيث قدموا لهم النصائح واإلرشادات الضرورية لتسهيل حياتهم الجديدة في هولندا

د فلسطينيي سورية في إطالق مؤتمر الجالية الفلسطينية في هولندا، حيث نجح إضافة إلى جهو 
العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في انتخابات الهيئة اإلدارية للجالية التي جرت خالل 

 .ذلك المؤتمر

كانون  61بالمقابل، بادرت مجموعة من الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى الدانمارك يوم 
بإطالق حملة للتبرع بجمع مبلغ مالي، إسهامًا منهم في التخفيف من معاناة  0761يناير / الثاني

 .أهلهم في مخيم خان الشيح بريف دمشق، الذي يتعرض لقصف وظروف اقتصادية صعبة

في اليونان، " جفرا"كذلك بدأت العديد من الجهات اإلغاثية عملها في هولندا واليونان، كمؤسسة 
 .ت بعدد من األنشطة اإلغاثية والخدمية آلالف المهاجرين العالقين في اليونانالتي بدأ

بدورها، شاركت مجموعة فلسطينيي سورية في العديد من الفعاليات الدولية في أوروبا، حيث 
في مدينة ( 61)أقامت المجموعة معرضًا فنيًا وتوثيقيًا على هامش مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ 

التي حضرها اآلالف من فلسطينيي سورية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين  مالمو السويدية
هاني : الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمقيمين في سويسرا وألمانيا والسويد، وهم الفنانون 
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عباس، مأمون الشايب، يحيى العشماوي، وفادي خطاب، حيث أبرز المعرض معاناة فلسطينيي 
الطرق واألساليب الفنية من لوحات زيتية، ورسوم كاريكاتورية، سورية خالل الحرب بعدد من 

حصاءات خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  .وتصاميم وا 

 –الذي انعقد في جنيف ( 10)كذلك شاركت مجموعة العمل في أعمال مؤتمر حقوق اإلنسان الـ
وثقة في عدد من المخيمات سويسرا، حيث قدمت المجموعة العديد من الشهادات التسجيلية الم

الفلسطينية في سورية خالل ندوة عقدتها بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني داخل مقر األمم 
 .المتحدة في جنيف

إلى ذلك، شارك العديد من الشباب الفلسطيني السوري في مؤتمرات ولقاءات دولية، باإلضافة 
المحلية في أوروبا، حيث حصلوا على العديد إلى المشاركة بالعديد من المسابقات والمهرجانات 

 .من الجوائز ومراكز متقدمة خالل مشاركتهم

" أبواب"وشهدت نهاية العام الماضي إطالق أول صحيفة عربية مطبوعة في ألمانيا، هي جريدة 
 .التي يشرف عليها عدد من الصحفيين الفلسطينيين السوريين والسوريين الموجودين في أوروبا

من أبناء فلسطينيي سورية باتوا يشكلون حالة اندماج مبدعة في أوروبا، متغلبين على فالعشرات 
الصعوبات والخسائر الكبيرة التي فقدوها خالل سنوات الحرب واللجوء الخمس التي عاشوها 

 .وعانوا فيها
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ضحية من مرتبات جيش " 07"ومن جانبه رصد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل سقوط 
عناصر من  0، حيث قضى 0761/سبتمبر  -حرير الفلسطيني قضوا منذ بداية شهر أيلول الت

عالء علي "المالزم أول : سبتمبر الجاري هم/ أيلول  0مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يوم 
من أبناء " مصطفى دمحم هواري "، والمالزم شرف "مهند حميد عبدهللا"، والمالزم شرف "عجاج

، "أحمد زهير شعبان"، و"دمحم فتحي برو"، و"ضياء دمحم أحمد"، و" نصر فال دمحم"مخيم حندرات، و
خالل اشتباكات جرت في تل صوان بمدينة عدرا بين قوات الجيش السوري ومعها مجموعات من 

 .جيش التحرير الفلسطيني من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى 

دمحم ماجد "من جيش التحرير الفلسطيني وهم الشاب  فقد قضى ثالثة عناصر 9/ 1أما في يوم 
قضيا في معارك تل صوان بمدينة عدرا بريف دمشق، " قاسم نبيل دسوقي"، والشاب "حوراني
قضى في معارك مدينة إبطع بريف درعا بين الجيش النظامي " رأفت دمحم حميد الشملوني"والشاب 

مجندين الفلسطنيين من أبناء مخيم خان ومجموعات المعارضة المسلحة، كما أصيب عدد من ال
 .دنون خالل االشتباكات

من مرتبات " موسى مهاوش"والالجئ " فؤاد حسن عوض"كل من الالجئ  9/ 1كما قضى يوم 
جيش التحرير الفلسطيني خالل المواجهات المتواصلة بين قوات النظام السوري من جهة 

 .وان بلدة عدرا في ريف دمشقومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في تل ص

جراء " عامر يوسف خلف"و, "سامر علي الناجي"و, "عمار الروبة"فقد قضى  5/9أما في يوم 
المواجهات المندلعة في ريف دمشق بين الكتائب المسلحة التابعة للمعارضة السورية، والجيش 

 .النظامي وجيش التحرير الفلسطيني

من مرتبات مرتبات جيش التحرير " أحمد علي أحمد" قضى الالجئ الفلسطيني 9/ 0وفي يوم 
الفلسطيني خالل المواجهات المندلعة في ريف دمشق بين الكتائب المسلحة التابعة للمعارضة 

 .السورية، والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني

دمحم أسعد وسيم "بينما أفادت األنباء الواردة من مخيم العائدين من حمص، أن الالجئ الفلسطيني 
خالل المواجهات  0761/9/0من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى يوم " منصور
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المتواصلة بين الجيش النظامي وجيش التحرير من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة في 
 .وهو من أهالي مدينة صفد في فلسطين ،منطقة عدرا بريف دمشق

من مرتبات جيش التحرير " واف شرقيعباس ن" قضى الالجئ الفلسطيني 9/ 61وفي يوم 
، وذلك خالل المواجهات العنيفة بين قوات (الكتيبة المهجورة)الفلسطيني في ريف درعا الشمالي 

النظام السوري ومجموعات جيش التحرير الفلسطيني من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة 
 .من جهة أخرى 

من مجندي جيش التحرير  9/ 61يوم " عمار محمود حميد عبد هللا"إلى ذلك قضى الالجئ 
 .الفلسطيني، إثر االشتباكات الدائرة في بلدة تل صوان في ريف دمشق

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني 69/9يوم " حمزة دمحم شحادة"الجئ الفلسطيني فيما قضى ال
النظام في تل صوان في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك خالل المواجهات العنيفة بين قوات 

السوري ومجموعات جيش التحرير الفلسطيني من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة 
 .أخرى 

بحسب ( 601)يجدر اإلشارة إلى أن حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني ارتقعت إلى 
احصائيات مجموعة العمل، يستثنى منهم عناصر جيش التحرير الذين انشقوا عن الجيش 

أو من قضى منهم  ،قضوا خالل اشتباكات مع النظامو  ات المعارضة المسلحةوانضموا لمجموع
 .تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

 

 5102/ سبتمبر –أيلول / 55/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .0765يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .0761ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 09)أكثر من  •
القيادة  -امي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظ: مخيم اليرموك •

( 6051)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6695)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 600)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 011)يومًا، والماء لـ 

م منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازله: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 6710)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 6017)نزو  جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 090)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


