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الهاجس األمني يؤرق أبناء مخيم العائدين بحمص نتيجة حمالت الدهم "
 "واالعتقال الممنهجة التي يشنها األمن السوري ضدهم

      

 
 

  ضحية  251توثق استهداف محيط مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة ومجموعة العمل

  من أبناء المخيم

 فصيل فلسطيني جديد يقاتل إلى جانب النظام السوري: قوات الجليل 

 الخيرية توزع مساعدات عينية على عدد من العائالت الفلسطينية في دمشق  

 وقفة تضامنية مع اليرموك في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان  

  الجئين الفلسطينيين منذ بدء أحداث ضحية وآالف الجرحى من ال( 0133)سقوط أكثر من

 الحرب في سورية
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 آخر التطورات

يعيش أبناء مخيم العائدين في حمص حالة توتر ورعب دائم جراء استمرار األجهزة األمنية 
السورية بحمالت دهم وتفتيش شبه يومية لمنازل المخيم، وتحت ذرائع مختلفة، فيما أكد مراسلنا 

مالت دهم لمنازل أبناء المخيم خالل األيام الماضية، حيث داهمت أن األمن السوري قام بعدة ح
أسعد "ئلة مهجرة ويعود لمالكه الالجئ دوريات األمن العسكري واألمن السياسي منزل مستأجر لعا

دون معرفة األسباب، وذلك أثناء خروج الطالب من مدراسهم، وكانت الحملة  "أبو نايف -مراد 
التوتر و  ترافق مع انتشار لعناصر األمن السوري، حيث ساد الرعب مؤلفة من عدة سيارات أمنية

 .الطالب وأهالي المنطقة

 
كما داهمت دوريات األمن السوري الحي الغربي وقسمًا من الحي الشمالي في المخيم، حيث قام 

كان عدد و  عناصر األمن بإجراءات تفتيش شملت جميع البيوت وبطوابقها، وتفقد أسطحتها
ممثلة " دائرة مؤسسة الالجئين"رافقها في هذا اإلجراء و  ملة قرابة سبعين عنصراً الح عناصر
 .لكن دون معرفة أسبابهاو  استمرت الحملة قرابة الثالث ساعاتو  بمديرها،

ويرى ناشطون فلسطينيون، أن األجهزة األمنية السورية تتبع سياسة تهجير ممنهجة بحق أبناء 
 حمالت التفييش والدهم للمنازل يين في حمص من خاللمخيم العائدين لالجئين الفلسطين

شارع  -واالعتقاالت التي تقوم بها مفرزة االمن السوري في المخيم وخاصة في شوارع المخيم 
سوق الخضرة، االمر الذي جعل الكثيرمن الشباب أن يالزموا بيوتهم ويمتنعواعن الذهاب و  القدس
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سوقهم و  ليهم الدراسي للجيش من قبل عناصر األمنالمعاهد حتى ال يتم تمزيق تأجو  للجامعات
 .للعسكرية

وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي ألقت الطائرات السورية يوم أمس ستة براميل متفجرة على 
المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، مما أدى إلى تساقط الشظايا فوق منازل 

بحالة فزع والخوف من أن يطالهم قصف الطائرات، فيما  المخيم، في حين أصيب أبناء المخيم
ضحية من أبناء مخيم خان الشيح  251أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

 .قضوا في المخيم 49قضوا منذ بدء أحداث الحرب منهم 

 يشار إلى أن الجيش النظامي يواصل استهداف الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بريف
دمشق الغربي باألسلحة الثقيلة، حيث قضى العديد من أبناء المخيم أثناء مرورهم خالله، ويعتبر 

الطريق الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته الضرورية، ( خان الشيح-زاكية)طريق 
 .علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق زاكية

من جهة أخرى نقل ناشطون لمجموعة العمل نبأ تشكيل فصيل فلسطيني مسلح جديد باسم و 
التي يقودها شاب من مهجري مخيم خان " الجناح العسكري لحركة شباب العودة" قوات الجليل"
، مشيرين إلى أن الحركة التي تأسست في (أبو علي بدران)ونائبه ( فادي المالح)نون يدعى د

مل على استقطاب شباب مخيم ، تع1122أيار  25
خان دنون خاصة والمخيمات الواقعة تحت سيطرة 

حملة الوفاء )النظام عامة وضمن حملة أسموها 
من خالل إغرائهم بمبالغ مالية كبيرة وتلبية ( بالوفاء

كافة متطلباتهم، وذلك بهدف تطويعهم في جناحها 
للمقاتلة إلى جانب ( قوات الجليل) العسكري المسمى 

 .الجيش النظامي قوات

هذا وقد شاركت هذه القوات بعدة معارك مع النظام 
السوري كان أبرزها معركة تّلة موسى والتالجة، 
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وفي مدينة الالذقية، مما أسفر ذلك عن إصابة العديد من  واقتحام تلتي البلوكوسات والخاشعة
أن عدد من الفصائل ُيشار إلى  ،هذه المعركة منهم أبو علي بدران أبناء مخيم خان دنون في

 .حة تقاتل إلى جانب النظام السوري الفلسطينية والتشكيالت المسل

أهلنا "إلى ذلك وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ضمن مشروعها اإلغاثي 
، مالبس جديدة على عدد من العائالت الفلسطينية في دمشق، وبحسب القائمين على "مسؤوليتنا

حقيبة ألبسة جديدة، )ستفادت من المعونة، التي تضمنت عائلة فلسطينية ا 51الحملة فأن 
يوم " أهلنا مسؤوليتنا"يذكر أن الهيئة الخيرية أطلقت مشروعها اإلغاثي ( وأغطية شتوية

ابريل الجاري وذلك للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين واألعباء اإلقتصادية  –نيسان /12
 .مخيماتهم وتجمعاتهم بسبب استمرار الصراع الدائر في سوريةالناجمة عن نزوحهم من 

في غضون ذلك نظمت جمعية ناشط الثقافية االجتماعية ونادي بسمة وقفة تضامنية في مخيم 
عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان مع أهالي مخيم اليرموك، وذلك بحضور ممثلي القوى 

فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان، طالبوا الفلسطينية ولجنة فلسطينيي سورية وحشد من 
 .منه، وعودة سكانه إليه" داعش"خاللها بإنقاذ مخيم اليرموك، وخروج تنظيم 

الجدير بالذكر أن عدد فلسطينيي سورية الذي لجأوا إلى لبنان إثر الحرب في سورية، ُيقدر 
 ."األونروا"ألف الجئ، وذلك وفق إحصاءات سابقة لوكالة "  91.5" بحوالي
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( 2121)وفي سياق مختلف أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أنه تم توثيق 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في سورية، حيث شهد مخيم 

( 2122)اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناؤه أكبر معدالت سقوط الضحايا، فقد تم توثيق 
ضحية، ثم مخيم خان ( 129)ة، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط ضحي

ضحية من سكانه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث ُوثق ( 251)الشيح بريف دمشق حيث سقط 
ضحية، فيما تم توثيق ( 225)ضحية من أبناءه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناءه ( 222)
من بقية التجمعات والمخيمات والمناطق في ( 2292)و لسكن،ضحية غير معروفي ا( 272)

 .سورية

 

 4102/ نيسان ــ ابريل/ 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 915511 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1125يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 72.1)أكثر من  •

 .1125كانون األول 
مة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العا: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2215)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2199)لليوم 
 .ضحية( 202)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 549)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 040)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2142)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : دراتمخيم حن •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 752)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .قتصادية فيهااستمرار األزمات اال
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


