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( 17مجموعة العمل: وثقنا قضاء ).في اليوم العالمي لحرية الصحافة."
 "إعالميًا فلسطينيًا منذ بداية الحرب في سورية

 

 
 

 2017" فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر نيسان/ ابريل 13" •

 إثر قصف قوات التحالف على الرقة فلسطينيمقتل الجئ  •

تحرير الشام" "نزوح عشرات العائالت جراء االشتباكات المستمرة بين "داعش" وهيئة  •

 في مخيم اليرموك 

 ناشطون فلسطينيون جنوب دمشق يتضامنون مع األسرى في سجون االحتالل •
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 ضحايا

حالف على مدينة الطبقة في قضى الجئ فلسطيني من أبناء مخيم النيرب في قصف قوات الت
ريف الرقة، هذا وتتحفظ المجموعة عن ذكر اسمه بطلب من أهله، يذكر أنه أحد عناصر تنظيم 
داعش وكان قد التحق بالمعارضة منذ بداية األحداث في حلب قبل أن ينتقل للقتال إلى صفوف 

 .داعش

 

 آخر التطورات

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام قالت مجموعة 
( 17العمل من أجل فلسطينيي سورية إن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة وثق أسماء )

جمعوا بين اعالميًا فلسطينيًا من ذوي االختصاصات المختلفة األكاديميين أو المتطوعين الذين 
اعالمي" قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء  –اغاثي  –تنموي أحيانًا "أكثر من عمل 

، في حين أكدت مجموعة 2011تغطيتهم اإلعالمية لألحداث المتواصلة منذ آذار )مارس( 
العمل على أن الحقائق على األرض تدّل على أن الرقم أكبر من ذلك، نظرًا للمالبسات التي 

عالن عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجالت الرسمية، تكتنف عملية االعتقال أو اإل
باإلضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم 

 نتيجة االختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، االشتباكات.
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قد أصدر تقريرًا  من جانبه كان قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
تحت عنوان "ضحايا العمل اإلعالمي الفلسطيني في سورية" سلط  2016/ 12/ 30توثيقيًا يوم 

الضوء خالله على جانب مهم من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح 
هي شريحة االعالميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين  ،الشعب الفلسطيني في سورية

دموا حياتهم أثناء تغطيتهم للحدث السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية األصلية ق
 بالكلمة والصوت والصورة.

" 13وفي السياق أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
ن نتيجة طلق ناري، " الجئي9ابريل الماضي، بينهم " –الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر نيسان 

 .والجئان توفيا بسبب القصف، وآخر جراء التفجير، والجئ مات برصاص قناص

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر نيسان من عام 
" في درعا، 3" الجئين قضوا في دمشق، و"5توزعوا حسب المكان على النحو التالي: " 2017

 " آخرين لم يعرف أماكن مقتلهم.4قضيا في حماة، و"والجئان 

 
" و"شارع المدارس" و"شارع صفد" 15وفي جنوب العاصمة السورية دمشق شهدت أحياء "شارع 

و"شارع حيفا" في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في اآلونة األخيرة تصاعدًا بوتيرة نزوح 
 "هيئة تحرير الشام".و شتباكات بين تنظيم "داعش"وإخالء األهالي لمنازلهم، نتيجة استمرار اال
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ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فقد أضحى "شارع صفد" خاليًا تمامًا من مظاهر السكن المدني، 
منوهًا إلى أن شارع المدارس سيالقي المصير ذاته قريبًا، وذلك جراء القوانين التي يفرضها 

ث عن منازل للسكن في مناطق الجوار هربًا من عناصر "داعش" على األهالي، مما دفعهم للبح
 ممارسات عناصر داعش الذين بدؤوا باخالء بيوت المدنيين بالقوة.

 
وفي سياق مختلف نفذ عدد من الناشطين واألهالي الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك 

الفلسطينيين والنازحين إلى بلدات جنوب دمشق، يوم أمس، اعتصامًا تضامنيًا مع األسرى 
 المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.

تخلل االعتصام العديد من الفقرات الفنية كعرض للصور واألفالم القصيرة التي تسلط الضوء 
 على معاناة األسرى في سجون االحتالل.

 

 2017مايو  –أيار  3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين 3488) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 .امرأة 
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1385يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1116انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 967)

يومًا،  (1460أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوماً 194والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 في غزة ألف فلسطينيي سوري.( آالف، و 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


