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 "جريحًا بينهم أطفال 21عن  تجدد القصف على مخيم خان الشيح يسفر"
      

 
 

 األمن السوري يعتقل ثالثة فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

  من النسيج الفلسطينيالموالي للنظام السوري ليس " لواء القدس"ناشطون. 

  (436) فلسطينياً قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام والمعارضة السورية. 

  6102األونروا تعلن عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لالجئي فلسطين الشباب لعام. 
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 تطوراتال آخر

مخيم خان  جريحًا أصيبوا يوم أمس بعد قصف 21أفاد مراسل مجموعة العمل، أن أكثر من 
الشيح لالجئين الفلسطينيين، حيث تعرض المخيم أمس األول لقصف ليلي بصاروخين أرض 

، استهدف األول منازل المدنيين وسط المخيم بجانب مدارس ومستوصف "فيل"أرض من نوع 
األونروا، أما الثاني فقد سقط قرب مكتب الجبهة الشعبية وأسفر عن إصابة جريحين على األقل 

 .لة، وخلف دمارًا كبيرًا بمنازل المدنيينبينهم طف

كما تجدد استهداف مخيم خان الشيح يوم أمس بقذائف المدفعية، حيث تعرض جامع الهدى 
إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، كما  21وسط المخيم للقصف مما أسفر عن سقوط 

نيين وخاصة بين النساء ألحقت أضرارًا مادية بالمسجد، وحالة خوف وقلق كبيرة بين المد
 .واألطفال

فيما أكد مراسل المجموعة أن قوات النظام استهدفت مسجد الهدى في مخيم خان الشيخ عدة 
 .مرات وبشكل مباشر، الفتًا إلى أن المسجد هو مكان للعبادة فقط وال يحوي مسلحين أو سالح

 
ح في األيام واألسابيع يأتي ذلك وسط صمت رسمي دولي وفلسطيني، حيث شهد مخيم خان الشي

الماضية تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية، وأسفرت عن العشرات من الضحايا 
والجرحى من سكان المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة التي 

 .تستهدف القرى والبلدات المجاورة للمخيم
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ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا ( 281)العمل وثقت وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة 
 .منذ بدء أحداث الحرب في سورية

إلى ذلك، أقدم األمن السوري على اعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين 
بحمص خالل األيام األخيرة الماضية، بينهم مدرس سابق في وكالة األونروا ومسؤول فرقة في 

 :ث، المعتقلون همحزب البع

أغسطس من الشهر  –آب / 21الذي أُعتقل يوم ( أبو دمحم" )مدين صبحي سرحان" الفلسطيني
الجاري، من قبل عناصر حاجز طريق حمص طرطوس التابع للجيش النظامي، وذلك أثناء 
محاولته إيصال ركاب من مخيم العائدين بحمص إلى ساحل مدينة طرطوس، علمًا أنه من 

من أهالي قرية الشجرة في فلسطين،  ،ادة العامة وهو في العقد الخامس من العمرعناصر القي
وهو في نهاية العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية " مؤيد رياض عوض" والالجئ الفلسطيني
 .الشجرة في فلسطين

واعتقاله، ( أبو المجد" )دمحم ساليمة" بمداهمة منزل 1122/ 22/8كما قام األمن السوري يوم 
وذلك بعد عودته من السويد إلى مخيم العائدين في حمص بحجة سفره إلى تركيا ومن ثم السويد 

 .بطريقة غير شرعية

ٌيذكر أنه كان مسؤول فرقة في حزب البعث، ومدرس سابق في مدارس وكالة غوث وتشغيل 
من أهالي قرية الشجرة  ، وهو في بداية العقد الثامن من العمر،(األونروا)الالجئين الفلسطينيين 

 .في فلسطين

ُيشار إلى أن أبناء مخيم العائدين في حمص يعانون من تضييقات كبيرة تمارسها عناصر المفرزة 
التابعة لألمن السوري، حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت اعتقال وتفتيش وتدقيق لهويات 

 .للهجرة خارج البالدالمارة وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي 

من جانب آخر، قال ناشطون فلسطينيون، أن مجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري ليست 
من النسيج الفلسطيني، وال يمثل أي مخيم أو أي شريحة من الشعب الفلسطيني، وأكد الناشطون 

لين في صفوفه أقل وعدد من أبناء مخيم النيرب في حلب، أن عدد الالجئين الفلسطينيين المقات
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من عدد مقاتلي لواء القدس والمقدر عدده وفق %  21مقاتل، أي مايعادل ( 011)من 
 .عنصر( 0011)احصائيات غير رسمية بأكثر من 

ونوه الناشطون، إلى أن اللواء الموالي للنظام السوري، يضم مقاتلين من مدينة حلب وريفها 
مصان السود ومقاتلين من مناطق أخرى من سورية، القو  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو  الغربي

 .اضافة إلى الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات في حلب والرمل في الالذقية

 
مقاتل من مناطق ( 011)يقارب الـ " لواء القدس"وبحسب تقديرات غير رسمية فإن عدد قتلى 

 .مختلفة في سورية

النيرب يستخدم أسلوب التهديد بحق كل شاب يكتب فيه في مخيم " لواء القدس"يشار إلى أن 
بأنه معارض للنظام باالعتقال أو التعامل معه أمنيًا لالنضمام " المخبرين"تقريرًا أو يتهم من قبل 

 .إلى صفوفه عنوة، وتم اعتقال العديد من شاب المخيم بذرائع مختلفة

الجئًا فلسطينيًا ( 102)أن  في غضون ذلك، أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، حيث نشرت المجموعة في تقريرها 

الجئًا قضوا أثناء ( 221)رته مطلع الشهر تموز الماضي أن الذي نش( 20)االحصائي الربعي 
الالجئين من ( عاماً  28)قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم 

 .الفلسطينيين على االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية
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أثناء قتالهم ( 00)القيادة العامة فيما قضى  -الجئًا من أعضاء الجبهة الشعبية ( 30)كما قضى 
إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي 

بسبب ( 11)تل إلى جانبه في أكثر من مكان، كما قضى محسوبة على الجيش السوري وتقا
بسبب مشاركته القتال إلى جانب ( 30)مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة، فيما قضى 

الجئًا بسبب قتالهم مع ( 20)وتوفي  مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع األمن السورية،
 .مجموعات المعارضة السورية

ن أجل فلسطينيي سورية كانت قد نشرت ضمن تقريرها احصائيات يذكر أن مجموعة العمل م
تفصيلية عن الضحايا والمعتقلين وتوزع الالجئين الفلسطينيين السوريين على البدان العربية 

 .وتركيا وأوروبا إثر الحرب في سوريا

أعلنت  وبدعم من اإلتحاد األوروبي،" مطيةكسر القوالب الن"وفي سياق آخر، وتحت عنوان 
، ودعت األونروا 1122عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للشباب الفلسطينيين لعام " األونروا"

عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية، الجئي فلسطين الشباب إلى تحدي تجاهل تعقيدات وتنوع 
الهوية الفلسطينية وتجربتها لصالح قوالب نمطية مفرطة في البساطة، من خالل التصوير 

 .يالفوتوغراف

ودعت المشاركين إلى النظر في الصور النمطية التي يشاهدونها في وسائل اإلعالم والخطابات 
وأن يقوموا  –على الصعيد العالمي أو اإلقليمي أو المحلي  –العامة حيال الجئي فلسطين 

 .وبشكل إبداعي ببيان أنها ال تعكس دوما الحقيقة الواقعة

الفوتوغرافي لهذا العام متجذرة في االعتقاد الراسخ بأن وقالت األونروا، أن مسابقة التصوير 
الجئي فلسطين هم أفضل المدافعين عن تجاربهم الخاصة للقيام بتحدي مثل هذه المفاهيم 

والتي تقول بأن الجئي فلسطين ليسو ضحايا بل هم بالفعل جهات فاعلة في  –الخاطئة 
 .مصيرهم
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مون، أنها مفتوحة لكافة الجئي فلسطين ممن وعن شروط اإلشتراك في المسابقة، قال المنظ
منذ بداية هذا )سنة، وأن تكون الصور المقدمة للمسابقة حديثة  13-22تتراوح أعمارهم ما بين 

 .من تصوير المشارك نفسهو  (العام

في تمام  1122تشرين األول  11وأضاف المنظمون، أن آخر موعد للتسجيل هو يوم اإلثنين 
لن يتم قبول أية مشاركة بعد ذلك، وسيتم عرض الصور للتحكيم على ليال، و  22:03الساعة 

لجنة مؤلفة من ممثلين من األونروا واالتحاد األوروبي باإلضافة إلى مصورين فلسطينيين 
محترفين، وسيتم منح الجوائز إلى الفائزين بالمراتب األولى الثالثة، والفائز باختيار الجمهور، 

 .التحاد األوروبي، وسيتم عرض الصور الفائزة في حفل خاصواختيار الجائزة الفخرية ل

 
من مخيم اليرموك، فاز " نيراز سعيد"وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئ الفلسطيني السوري الشاب 

تمثل اللوحة لثالثة أشقاء، ينتظرون و  ،"الملوك الثالثة"عن صورته  1121بالجائزة في العام 
أجل تلقي العالج خارجه، وقد بدت على مالمحهم عالمات  دورهم للخروج من مخيم اليرموك من

اإلرهاق والخوف والترقب، وتم اعتقال الشاب نيراز من قبل قوات النظام السوري بعد خروجه من 
لى اآلن اليعرف مصيره أو مكان اعتقالهو  المخيم إلى العاصمة دمشق  .ا 

 

 1122/ أغسطس  –آب / 21/وأرقام حتى  إحصائياتفلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
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لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •
 .1120يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .سوري في قطاع غزة الجئًا فلسطيني  (1000) •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 93)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 919)يوم، والماء لـ ( 2128)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2209)
 .ضحية( 289)التوالي، عدد ضحايا الحصار على 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2121)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (822)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


