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مجموعات محسوبة عمى المعارضة السورية تقتحم مخيم خان الشيح "
 "وتغتال أحد سكانه

 
 

 

 
 قصف يستهدف مخيم جرمانا .

  30عائلة تعود إلى مخيم اليرموك .

 الهالل األحمر الفلسطيني يستمر بحملة تلقيح األطفال في مخيم اليرموك .

 مخيم الوافدين يعاني أزمات اقتصادية ضاغطة. 

 
 
 

 مخيم خان الشيح

 " يساراًا 
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 ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح قضى عمى يد مجموعة " محمد جروان صالح"الالجئ الفمسطيني 

 .تابعة لممعارضة السورية
 

 آخر الت ورات
سادت حالة من الغضب والسخط بين أىالي مخيم خان الشيح وذلك بسبب إقدام مجموعة مسمحة 

لممعارضة السورية عمى إقتحام المخيم وقياميا بحممة دىم وتفتيش لبعض منازل المخيم  تابعة
عتقال العديد منيم، وفي التفاصيل أفاد مراسمنا بأن مجموعة مسمحة  غتياليا ألحد أبنائيم وا  وا 
تابعة لممعارضة السورية اقتحمت مخيم خان الشيح في ساعات الصباح الباكر وقامت بدىم 

المطموب لدييم فيما " معين جروان"وذلك بحثًا عن الشاب " محمد جروان صالح"وتفتيش منزل 
من أبناء المخيم، فيما تمكنت تمك المجموعة " محمد جروان"قامت تمك المجموعة بقتل الشاب 

أحد المدرسين بمدارس األونروا واعتقالو، وبناًء عميو طالب " أحمد الرممي"من دىم منزل األستاذ 
بمحاسبة الفاعمين وتقدييم لممحاكمة " مجموعات الجيش الحر"عدد من الناشطين ووجياء المخيم 

وعدم زجيم في الصراع الدائر في سورية، كما أكدوا بأن المخيم يضم مدنيين عزل ال يحممون 
 .أي نوع من السالح لذلك يناشدون كافة األطراف بتجنيبو ويالت ما يحدث في سورية

يذكر أن مجموعات المعارضة السورية قامت في الفترة األخيرة بعدة تجاوزات بحق أىالي مخيم 
 بإطالق النار عمى أبناء المخيم ما أدى إلى سقوط 9/7/2014خان الشيح حيث قامت يوم 

صابة عدد من المدنيين عرف " محمد صالح صالح"، و"محمد مثقال القاضية"ضحيتين ىما  وا 
 ."عمي حمادة"و" عصام حسين"منيم 

 الماضي فقد اقتحمت مجموعات المعارضة السورية المخيم تحت إطالق 16/7أما في يوم 
كثيف لمرصاص في منطقة شارع المخفر والمدارس، مما تسبب بإنتشار حالة من اليمع بين 

األىالي، إلى ذلك أقدمت تمك المجموعات عمى اعتقال عدد من أبناء المخيم، حيث تم اقتيادىم 
. إلى جية مجيولة
 المنصرم بعد اختطافو من 20/7من أبناء مخيم خان الشيح يوم " وائل أبو زىرة"إلى ذلك قضى 

" محمد خنيفس" كما تم اإلفراج عن كل من ،قبل مجموعة محسوبة عمى المعارضة السورية
. "أبو عرفان"وشاب آخر من العائمة ذاتيا يدعى 

فيما تعرض مخيم جرمانا الذي يبعد ثمانية كيمومترات عن دمشق، والواقع عمى الطريق المؤدي 
لمقصف بعدد من قذائف الياون طالت أماكن متفرقة منو ما أدى إلى  إلى مطار دمشق الدولي،
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ومن جانب آخر يعاني سكان المخيم من نقص ، وقوع عدد من اإلصابات في صفوف المدنيين
يشار أن مخيم جرمانا يستقبل ، الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات

آالف األسر الوافدة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المتاخمة لو بسبب تردي األوضاع 
 .األمنية لدييم

 
 مخيم جرمانا
 عائمة فمسطينية إلى داخمو ممن تمت 30في غضون ذلك شيد مخيم اليرموك عودة ما يقارب 

 شخص موافق عمى 146موافقة األمن السوري عمى عودتيم وذلك بعدما صدرت قائمة باسماء 
. دخوليم

 
 من عودة بعض العائالت إلى مخيم اليرموك
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يأتي ذلك في ظل تنفيذ بنود مبادرة فك الحصار عن اليرموك التي التزمت بيا جميع األطراف 
داخل المخيم، وفي سياق متصل وعمى صعيد الوضع الميداني فال يزال الغموض يكتنف تنفيذ 

. مبادرة فك الحصار عن المخيم التي تم التوقيع عمييا منذ يومين
أما من الجانب الطبي فقد استمرت جمعية اليالل األحمر الفمسطيني بحممة تمقيح األطفال وذلك 
في مجمع دير ياسين بالقرب من مشفى فمسطين، فيما ذكرت مصادر طبية مطمعة داخل المخيم 

 .أن مرض التفوئيد بدأ باالنحسار في المخيم وذلك بعد وصول كمية من المقاحات إليو

 
 استمرار حممة تمقيح األ فال في مخيم اليرموك

فيما ال يزال سكان اليرموك يعانون من ندرة المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض عمييم ما 
دفعيم إلتباع أساليب بدائية لتعويض النقص الحاصل في الغذاء فقاموا والييئات اإلغاثية العاممة 
بزراعة األراضي الفارغة والحدائق العامة وأسطح المباني بمختمف أنواع الخضروات الصيفية، 
وىذا ما خفف من ألم وتبعات الحصار عمى سكان المخيم، وبحسب شيادة إحدى نساء المخيم 

بأنيم باتوا يأكمون من خيرات تمك األراضي وأن تمك الخطوة اإليجابية خففت من وطأة الجوع "
يذكر أن الجيش النظامي "، الذي كنا نعاني منو إال أنيا كانت يجب أن تتخذ منذ زمن بعيد

والعناصر التابعة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين القيادة العامة، كانت قد فرضت حصارًا جزئيًا 
 .18/7/2014في حين فرضت عميو حصار تام يوم  ،18/12/2013 عمى مخيم اليرموك يوم

ومن جية أخرى تعرض مخيم الوافدين الذي يضم عدد من الالجئين الفمسطينيين والنازحين 
السوريين منذ عدة أيام لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو دون أن تسفر 
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عن وقوع أي إصابات مما سبب حالة من التوتر بين سكانو الذين يعانون من فقر الحال وارتفاع 
 .معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية

يشار أن مخيم الوافدين يقع في المدخل الشمالي لمدينة دمشق عمى طريق االوتستراد بين دمشق 
 كيمو متر يحده من الشمال طريق االوتستراد ومن الجنوب 20وحمص يبعد عن العاصمة دمشق 

الشرقي سجن عدرا ومن الجنوب مدينة دوما ومن الغرب ضاحية اإلسكان، ويتألف تنظيميًا من 
يتبع إداريا إلى محافظة .ثالثة أحياء األول حي الجوالن والثاني حي تشرين والثالث حي الثورة

 ألف 53، ويبمغ عدد سكانو حوالي (بمدة البطيحة لمنازحين)القنيطرة التي أطمقت عميو رسميًا اسم 
 .نسمة وأغمبية سكانو من نازحي الجوالن المحتل

 
 لبنان

شاركت لجنة فمسطني سورية في لبنان يوم أمس، باالعتصام الشعبي أمام مقر السفارة المصرية 
في بيروت لمطالبة جميورية مصر فتح معبر رفح والوقوف بجانب الفمسطينيين في ظل ما 

 .يتعرضون لو من عدوان جيش االحتالل المستمر عمى المدنيين في القطاع

 
 من اإلعتصام أمام السفارة المصرية في لبنان


