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 "أبناء مخيم الحسينية يشكون تسلط عناصر األمن السوري في مخيمهم"
 

 
 

 تعرض مخيم خان الشيح للقصف 

  ًإلزام إحدى مجموعات المعارضة بدفع ديّة شاب من مخيم خان الشيح قتلته ظلما 

  االقتصادية تدفع أهالي مخيم السيدة زينب للهجرة والعمل مع اللجان الموالية األزمات
 للجيش السوري

  ضحية منهم قضوا منذ بداية الحرب  95استمرار معاناة أبناء مخيم حندرات وتوثيق

 في سورية 

 حملة لغسيل الكلى تشمل مرضى الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان 

  في لبنان تقيم مسابقة لألطفال نصرة لألقصى عبر برنامج لجنة فلسطينيي سورية
 "عاألقصى شدوا الرحال"
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 آخر التطورات 
لسطينيين بريف دمشق للقصف حيث استهدف شارع الرضا تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الف

بقذيفة هاون أدت إلى وقوع أضرار مادية في المكان، تزامن ذلك مع سماع أصوات قصف 
متقطع استهدف محيط المخيم والمزارع والبلدات المحيطة به، فيما يستمر إغالق جميع الطرقات 

، وانقطاع االتصاالت (خان الشيح -زاكية ) الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء طريق
 .وخاصة الهاتف المحمول بسبب سرقة مولدات التغطية والكابالت

 
التابعة للمعارضة السورية المسلحة في " المحكمة الشرعية"وفي سياق مختلف أصدرت ما يسمى 

المسلحة بدفع دّية إحدى مجموعات المعارضة " لواء الفاتحين"الغوطة الغربية قرارًا ُيلزم مجموعة 
أحد أبناء مخيم خان الشيح، وذلك بعد ثبوت براءة الشاب من التعاون مع "ثابت فاعور" الشاب 

 .النظام السوري بحسب ما جاء في قرار المحكمة
وأعدمته بتهمة التعاون مع النظام " ثابت فاعور"قد خطفت " لواء الفاتحين"وكانت مجموعة 

حكمة الشرعية التي أثبتت براءته بعد التحقق واستدعاء الشهود، السوري، ثم رفع ذووه شكوى للم
 .وألزمت المجموعة بدفع المال كدّية لقتله ظلماً 

يشار أن مجموعة العمل وثقت عدة تجاوزات قامت بها مجموعات المعارضة المسلحة بحق 
ن بإعدام ثالثة الجئي 5182-4- 81أبناء مخيم خان الشيح حيث قامت جبهة النصرة يوم 

عبد الرحمن " و "عبد هللا سعيد خنيفس : " أشهر، وهم ( 7)فلسطينيين بعد اعتقال ألكثر من 
 " نبيل عوض فارس "و "سعيد خنيفس 

بإطالق النار على أبناء المخيم ما أدى إلى  9/7/5184وقامت مجموعة من المعارضة يوم 
صابة عدد من المدنيين " محمد صالح صالح"، و"محمد مثقال القاضية"سقوط ضحيتين هما  وا 

 ."علي حمادة"و" عصام حسين"عرف منهم 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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فقد اقتحمت مجموعات المعارضة السورية المخيم تحت إطالق كثيف  81/7أما في يوم 
 .للرصاص في منطقة شارع المخفر والمدارس، مما تسبب بإنتشار حالة من الهلع بين األهالي

من أبناء المخيم، حيث تم اقتيادهم إلى جهة لى ذلك أقدمت تلك المجموعات على اعتقال عدد 
 .مجهولة
بعد اختطافه من قبل مجموعة  51/7من أبناء مخيم خان الشيح يوم " وائل أبو زهرة"وقضى 

وشاب آخر من " محمد خنيفس"محسوبة على المعارضة السورية، كما تم اإلفراج عن كل من 
 ."أبو عرفان"العائلة ذاتها يدعى 
آب ــ آغسطس من العام المنصرم على إقتحام المخيم وقامت /3جموعات يوم كما أقدمت هذه الم
المطلوب لديهم " معين جروان"وذلك بحثًا عن الشاب " محمد جروان صالح"بدهم وتفتيش منزل 

من أبناء المخيم، فيما تمكنت تلك " محمد جروان"فيما قامت تلك المجموعة بقتل الشاب 
 .أحد المدرسين بمدارس األونروا واعتقاله" أحمد الرملي"المجموعة من دهم منزل األستاذ 

 
 مخيم الحسينية

وفي ريف دمشق أيضًا وجه أهالي مخيم الحسينية عبر شبكات التواصل االجتماعي، شكوى 
للمعنيين يطالبون فيها الدولة السورية بالتدخل لدى مفرزة األمن السوري الموجودة في مخيمهم، 

 : وذلك بعد القرارات التي أطلقتها المفرزة ومسؤولها األمني في المنطقة ومن ضمن هذه القرارات
عائلة كان أحد افرادها مسلح تطرد العائلة كلها من المنطقة وتصادر أمالكها لصالح  كل •

 .الحاجز
 .كل عائلة مفقود رب أسرتها تطرد خارج المنطقة وتصادر امالكها •
 .يسمح للمستأجر العودة إلى المنزل الذي يستأجره ضمن المنطقة ال •
 .فتحهاال يسمح للمحالت التجارية التي كانت مستأجرة بإعادة  •
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يسمح بفتح المحالت من قبل مالكها لكن بشرط شراء البضاعة من التجار التي وضعهم  •
 .رئيس الحاجز في المنطقة، للتحكم باألسعار ويمنع إدخال البضاعة من خارج المنطقة

وبعد التوجه إلى لجنة المصالحة الموجودة في المنطقة وتقديم الشكوى، كان ردها أنه ليس باليد 
 .ستطيع فعل شيءحيلة والن

سنوات من خروجهم، وبعد جهود كبيرة بذلها  3يشار أن أبناء مخيم الحسينية عادوا بعد حوالي 
أبناء المخيم ولجنة المصالحة لدى السلطات السورية للتدخل لدى الجيش واألمن السوري بفتح 

 .الطريق لعودة األهالي إلى بيوتها
لى القرب من مخيم الحسينية حيث يعد مخي م السيدة زينب والذي يسيطر عليه الجيش السوري وا 

واللجان الشعبية الموالية له، من المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا، إال أن سكانه يعانون من 
أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية، مع ضعف اإلمكانيات 

فع البعض للسفر خارجًا أو العمل ضمن اللجان الشعبية والموارد المالية وانتشار البطالة، مما د
 .الموالية للجيش السوري

 
 مخيم السيدة زينب

دخلت مجموعات المعارضة المسلحة المخيم، وبعد اشتباكات  5183ُيذكر أنه في بداية العام 
شهور دخل الجيش السوري المخيم، وتولَّت بعدها اللجان الشعبية  7عنيفة وقصف لمدة 

 .الفلسطينية الموالية للجيش السوري مهمة حماية المخيم
تلك المعارك كان لها آثار سيئة على المخيم وأبنائه، فالدمار الزال شاهدًا في المخيم الذي أتى 

 811على جزء كبير منه، في حين سقط العديد من أبنائه ضحايا قدَّرتها بعض التقارير ب
 45هات دائمة ووثقت مجموعة العمل منهم أسماء إصابة بين بتر لألعضاء وعا 511ضحية و
 .ضحية
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لى الشمال السوري حيث تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات  وا 
يومًا على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة  718منذ 

ية صعبة جراء التهجير واستمرار الحرب في على مخيمهم، ويواجه أبناء المخيم حالة معيش
سورية وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، والذي أدى بدوره إلى ضعف الموارد المالية 

وال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع .وانتشار البطالة
ة والجيش النظامي اشتباكات عنيفة بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جه

ومجموعة لواء القدس الموالية 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
 29العمل من أجل فلسطينيي سورية وثق أسماء  وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة

معتقاًل من أبناء المخيم في السجون  35ضحية قضوا من أبناء مخيم حندرات، كما وثق أسماء 
 .السورية

 
 لبنان 

الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان، عن حملة لغسيل الكلى لمدة سنة لمرضى أعلن اتحاد 
 .الفلسطينيين اللبنانيينو  الكلى من السوريين والفلسطينيين السوريين

 
وذكرت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان التي نقلت اإلعالن أنه باستطاعة المريض التواصل 

رسال اسمه وعمره و  عبر هاتف االتحاد ورقم هاتفه وعنوانه ومعلومات عن كمية الجلسات التي ا 
يذكر أن العديد من .يحتاجها خالل األسبوع، وتحديد المشفى الذي يتلقى فيه جلسات الغسيل

مرضى الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يشتكون عدم قدرتهم على دفع تكاليف 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86?source=feed_text
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ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين  ،اً عالجهم، بعدما كان عالجهم في المشافي السورية مجان
 .الجئ 42111الفارين من أتون الحرب السورية في لبنان بنحو 

وفي سياق منفصل قامت اللجنة الطالبية للجنة فلسطينيي سورية في لبنان برعاية الموسم 
، الذي يعرض على القنوات الداخلية في "عاألقصى شدوا الرحال"السادس عشر للبرنامج الشهير 

المخيمات اللبنانية في الشمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على ما يتعرض له المسجد األقصى 
 .من اعتداءات واقتحامات ممنهجة تهدف إلى تقسيمه زمانيًا ومكانياً 

البرنامج الذي بث يوم أمس على قناة الرنياوي والشرق تضمن حلقة خاصة لألطفال تخلله 
قصى وموقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية ومكانتها الدينية مسابقة عن مدينة القدس والمسجد األ

طفل تم تكريمهم بجوائز قيمة، كما تم عرض  31عند العرب والمسلمين، حيث فاز في المسابقة 
فيلم كرتوني عن المسجد األقصى يظهر ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من اعتداء 

 .وتدنيس
ي سوريا في لبنان لجنة تقوم على خدمة الالجئين الفلسطينيين الجدير بالذكر أن لجنة فلسطيني

من مخيمات سوريا إلى لبنان وتهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم ومأساتهم ومد يد العون 
 .والمساعدة لهم

 
 9102/ سبتمبر  -أيلول / 92فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 425111)ردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا في األ( 825211) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)

 .5182يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 31)أكثر من  •
ش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجي: مخيم اليرموك •

( 379)يومًا، والماء لـ ( 119)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 189)لليوم 
 .ضحية( 815)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 118)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 115)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 251)حوالي : مخيم درعا •
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هادئ نسبيًا مع الوضع : 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 


