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ضحية، ( 9103)، 5102وثقنا حتى نهاية : مجموعة العمل"
 "معتقاًل فلسطينيًا في سورية( 0150)و

      

 
 

 اشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق وسط جدل واسع حول ماهية خروج المسلحين. 

 لمساعداتها بحضور عناصر األمن السوري يثير سخط  توزيع منظمة التحرير
 .الالجئين جنوب سورية

 األمن العام اللبناني يمدد مهلة تجديد إقامات الالجئين الفلسطينيين السوريين. 

 ويتكتم على مصيره" دمحم برغوث"يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني  األمن السوري. 
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 احصائيات
( 9803)فلسطينيي سورية، أنها وثقت حتى نهاية العام الحالي أكدت مجموعة العمل من أجل 

الجئًا قضوا تحت ( 724)ضحية فلسطينية قضت بسبب الحرب الدائرة في سورية، منهم 
آخرين قضوا بسبب الحصار ( 407)التعذيب في سجون ومعتقالت الحكومة السورية بدمشق، و
الجبهة الشعبية القيادة العامة على  المشدد الذي يفرضه الجيش السوري النظامي، ومجموعات

 .مخيم اليرموك بدمشق
معتقاًل فلسطينيًا في أفرع ومعتقالت الحكومة السورية ( 4820)فيما وثقت المجموعة أيضًا 

بدمشق، هذا وأشارت المجموعة أنها ستنشر تقرير االحصائيات التوثيقة التفصيلية للضحايا 
قادمة والذي سيتضمن توزع الضحايا حسب المدن الفلسطينيين في سورية، خالل األيام ال

والمحافظات السورية، والمخيمات الفلسطينية في سورية، باإلضافة إلى األسباب التي أدت إلى 
 .قضائهم

كما سيتضمن التقرير بحسب المجموعة التوزع الجغرافي للضحايا الفلسطينيين السوريين الذين 
 .قضوا خارج سورية

 
 آخر التطورات

اشتباكات عنيفة، أول أمس، بين الجيش النظامي السوري ومجموعاته الموالية من جهة، دارت 
وذلك بعد قيام  ،وجبهة النصرة من جهة أخرى على محور شارع فلسطين وشارع اليرموك

مجموعات النصرة بالهجوم على كمائن المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام في محيط بلدية 
 .قصف عنيف استهدف محاور القتال اليرموك، بالتزامن مع
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( داعش)و يأتي ذلك وسط جدل واسع إعالميًا وشعبيًا حول ماهية خروج مسلحي جبهة النصرة
من مخيم اليرموك، وتسليمه للفصائل الفلسطينية وما سيؤول إليه مصير المخيم وأهله المشردين 

 .عنه والمحاصرين فيه
السوري أن خروج المسلحين من مخيم اليرموك حيث قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام 

ساعة، وأن الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق ستشكل غرفة  42سيتم بأي لحظة خالل 
 .عمليات مشتركة لحماية المخيم واستالمه بعد خروج المسلحين منه

ر بينما يعبر عدد من أبناء مخيم اليرموك المحاصرين بسخط شديد عّما وصلت إليه األمو 
، "فبعد كل التضحيات والحصار والجوع يذهب المخيم بكل بساطة ويتم تسليمه للنظام" بقولهم 

ووجه أبناء مخيم اليرموك اللوم للمسلحين الذين لم يكونوا يدًا واحدة، فكل واحد تبع تنظيم معين 
ها إال ولم يعمل لصالح مخيمه أسوة بالمناطق المجاورة، التي رغم وجود عدة تشكيالت مسلحة في

 .أنهم عملوا معاً  لصالح بلداتهم
وغيرهم من ( داعش)عمن سيتولى أمور المخيم في حال خرج تنظيم "وتساءل بعضهم 

خاصة اذا ( شباب ورجال)المسلحين، وما هو نوع الخطر الذي ممكن أن يلحق بأهالي المخيم 
 ".كان الذي سيستلم هو النظام أو ميليشيات تابعة له

ارت منظمة التحرير الفلسطينية سخط األهالي والعائالت الفلسطينية جنوب وعلى صعيد آخر أث
سورية، بعد محاولة أعضائها توزيع مساعدات مالية زهيدة على الالجئين الفلسطينيين في درعا 
بحضور عناصر أمنية سورية، وبعد غياب طويل وتغافل كبير عن معاناتهم، وصمت مطبق 

 .وتعرضهم للقصف وللحصار بعد عمليات تهجيرهم من مناطقهم
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وقال عدد من األهالي إن عملية توزيع المساعدات المالية كانت بحضور عناصر األمن السوري 
وال توزع المساعدة إال بحضور رب العائلة شخصيًا، مما يعني تعرض العديد من الالجئين 

للتدقيق األمني الفلسطينيين من أبناء مخيم درعا والمزيريب وجلين وغيرها من المناطق 
ومالحقتهم، فيما إذا كانوا مطلوبين لألمن السوري أو للتجنيد اإلجباري في جيش التحرير 

 .الفلسطيني الموالي للنظام السوري 
ويشكو أبناء مخيم درعا والمزيريب من غياب كامل ألي مساعدات أو محاوالت إليقاف 

اليزال النظام ( 840)علمًا أنه لليوم  أو منظمة التحرير،( األونروا)استهدافهم من قبل وكالة 
من مبانيه مدمرة بفعل آلة الحرب %( 48)السوري يقطع المياه عن مخيم درعا، وحوالي 

السورية، فيما يستمر النظام بقصف تجمع المزيريب مما خلف ضحايا، وقد وثقت مجموعة 
 .ء أحداث الحربضحية من الالجئين الفلسطينيين في محافظة درعا قضوا منذ بد 998العمل 

وباالنتقال إلى لبنان، حيث مددت المديرية العامة لألمن العام اللبناني مهلة تجديد إقامات 
وقالت المديرية على موقعها  ،49/9/2848الالجئين الفلسطينيين الالجئين في سوريا لغاية 

 .قامتهم السنةاإللكتروني أن التجديد سيستمر مجانًا ودون استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إ
ومن المقرر أن تسّوى أوضاع الرعايا الفلسطينيين الالجئين في سوريا والمقيمين حاليًا في لبنان 
منذ ما قبل األحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم بحسب األمن العام 

 .اللبناني
ات من فلسطيني سورية بحجة وكان األمن اللبناني قد شنَّ حملة اعتقاالت تعسفية طالت العشر 

اإلقامات، مع العلم أن أوراقهم الثبوتية والهوية الشخصية موجودة لدى األمن العام، وعند 
المراجعة لم تكن األوراق موجودة في البريد، فُيؤجل تسليم األوراق والهوية الشخصية دون أن 

 .يجدد لهم على الورقة الخضراء
الجئ ويعانون  70888لسوريين المهجرين من سورية بنحو ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين ا

 .مساعداتها والمالحقات األمنية( األونروا)ظروفًا اقتصادية صعبة في ظل تقليص وكالة 
 22" )دمحم عمر برغوث" السوري اعتقال الشاب الفلسطيني وعلى صعيد آخر، يواصل النظام

حاجز مدينة ببيال التابع للنظام  وذلك من،وحتى اللحظة 40/3/2842، منذ تاريخ (عاماً 
فيما وردت معلومات غير  ،وهو من أبناء مخيم اليرموك ،السوري بجانب المدينة الرياضية

 .مؤكدة عن وجوده في سجن صيدنايا
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

لرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على ويتم توثيقها تباعًا على ا
 .مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم

 40معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  4820ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 .الجئاً  724معتقلة، في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام 

 
 5102/ كانون األول ــ ديسمبر / 90/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 705888)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 405088) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8888)لبنان، 

 .2840لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 98)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 742)يومًا، والماء لـ ( 302)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 342)لليوم 
 .ضحية( 407)دد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، ع

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 449)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 347)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 48)ع المياه عنه ودمار حوالي أيام النقطا( 840)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


