
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنصران من جيش التحرير الفلسطيني يقضيان في سورية •

 اإلفراج عن فلسطيني من أبناء مخيم السبينة بعد عدة أيام من اختطافه  •

 مهجرو جنوب دمشق يعتصمون في مخيم الشبيبة بإعزاز شمال سورية •

    2161  العدد

 "( فلسطينياً ضحية انتهاكات جسدية جراء الحرب في سورية5584مجموعة العمل: )"

04-10-2018 



 

 ضحايا

عنصران جديدان من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني "رائد نهار" من أبناء مخيم السبينة، 
و"عصام فؤاد صنديد" أحد سكان حارة المغاربة في مخيم اليرموك، قضيا خالل مشاركتهما القتال 
ضد تنظيم "داعش" في تلول الصفا ببادية السويداء جنوب سورية، مما يرفع حصيلة ضحايا 

عنصرًا بحسب  274ر الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية إلى جيش التحري
 اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية. 

الجدير بالتنويه أن مطالبات ونداءات عديدة وصلت إلى مجموعة العمل من عدد من الناشطين 
لسطيني ومنظمة التحرير والجهات المعنية وأهالي المخيم، تطالب هيئة أركان جيش التحرير الف

 بعدم زّج أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر.

 
 آخر التطورات

عنف، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  عشية اليوم الدولي لال
نتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في ( الجئًا فلسطينيًا تعرضوا ال5584سورية توثيقه )

 سورية.

( حالة قتل لالجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار 3889وذكر فريق الرصد أن )
( حالة 1695واالشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاوالت الفرار من الحرب، باإلضافة إلى )

 ( الجئات فلسطينيات.108اعتقال واختفاء قسري، بينهم )



 

في حين أكدت تقارير المجموعة أن النظام السوري يواصل سياسة اإليذاء الجسدي والنفسي على 
آالف نازح  5الالجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يواصل فرض حصاره على أكثر من 

ببيال، بيت سحم، يلدا، سيدي مقداد،  -فلسطيني من مخّيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق
 من المنطقة، ويمنع دخول الفلسطينيين إليها. ويمنعهم من الخروج

 
كما عمل النظام السوري على تهجير آالف الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيمي اليرموك 
وخان الشيح نحو شمال سورية، وسط تخّلي األونروا عنهم وإيقاف مساعداتها لهم والتوكيالت 

 الخاصة بهم. 

ورية مطالبتها، منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة وجددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطينيي سورية.

في سياق مختلف أفرج مسلحون مجهولون عن الالجئ الفلسطيني "أحمد م" من أبناء مخيم 
 2018 /9 /25حماة مصياف يوم السبينة بريف دمشق، بعد أن قاموا باختطافه على طريق 

 أثناء عودته من تركيا إلى العاصمة السورية دمشق. 

أيلول/ سبتمبر من الشهر  28ووفقًا لذوي أحمد أن المجموعات المسلحة أفرجت عن نجلهم يوم 
 مليون ليرة سورية.  50المنصرم بعد أن دفعوا فدية للخاطفين تقدر بحوالي 

لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تسجيل العديد من من جانبها أكدت مصادر متعددة 
حاالت الخطف وطلب الفدية من الالجئين الفلسطينيين في سورية، حيث تتركز تلك الحاالت 
على أبناء األسر المعروفة والميسورة من الالجئين الفلسطينيين السوريين في المدن السورية، فيما 



 

العمليات غالبًا هم إما من بعض المقربين من أجهزة  أكدت المصادر أن المسؤولين عن تلك
األمن السورية في مناطق سيطرة النظام، أو من المحسوبين على المعارضة السورية في مناطق 
المعارضة، حيث يقوم الخاطفون بمساومة ذويهم على مبالغ مالية مقابل اإلفراج عنهم، فيما تتكتم 

 ًا على حياة أبنائها. معظم العائالت عن حوادث االختطاف خوف

باالنتقال إلى الشمال السوري نظمت العائالت المهجرة قسرًا من جنوب دمشق ومخيم اليرموك 
تشرين األول/أكتوبر الجاري في مخيم الشبيبة بمنطقة إعزاز بريف حلب  2اعتصامًا يوم الثالثاء 

صالح للشرب في المخيم الشمالي، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، وعدم توفر الماء ال
منذ عدة أيام، معربين عن غضبهم بسبب قلة الماء الذي أدى إلى انتشار األوبئة واألمراض في 

 صفوف المهجرين. 

كما طالب المعتصمون السلطات التركية والجهات المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان والجمعيات 
اإلغاثية ووكالة األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتزويد 

عائلة غالبيتهم من األطفال والنساء وكبار السن بالماء وتأمين  45المخيم الذي يقطنه حوالي 
 سبل العيش الكريم لهم. 

إلى ذلك ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم 
اليرموك إلى الشمال السوري، ويعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية، نتيجة ضعف الخدمات األساسية 

زمات المعيشية والسكنية، إضافة في مراكز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها للمستل
 إلى تشتيت العائالت وتفريقها بين مراكز إيواء مختلفة.

 


