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مجموعة العمل تتيح التبليغ عن الضحايا والمعتقلين والمفقودين "
 "الفلسطينيين السوريين عبر موقعها على االنترنت

 
 

 

 ارتفاع بأعداد المعتقلين الفلسطينيين في سورية. 

  في مخيم اليرموك" أكناف بيت المقدس"استهداف أحد قادة. 

 جهود طبية تطوعية لتخفيف من معاناة المحاصرين في مخيم اليرموك. 

  الخبز بمخيم خان الشيح بريف دمشقبوادر أزمة في توافر. 

  الجيش النظامي يستمر بمنع أهالي مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى
 .منازلهم
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 آخر التطورات
العمل من أجل فلسطينيي سورية لكافة الالجئين الفلسطينيين السوريين أنه أصبح  أعلنت مجموعة

 :ين على موقعها عبر الرابط التاليمن الممكن التبليغ عن الضحايا أو المعتقلين أو المفقود
"actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php" 

حيث تتضمن الصفحة جميع المعلومات الواجب تزويد المجموعة فيها، يشار أن المجموعة كانت 
ضحية فلسطينية سورية قضت خالل الحرب، كما وثقت معلومات " 8952"قد وثقت معلومات 

مفقود، إلى ذلك ترجو المجموعة من أهالي الضحايا والمعتقلين " 822"معتقل و" 238"
 .تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديهموالمفقودين أن يقوموا ب

يشار أن المجموعة تقوم بترجمة كافة االحصائيات المتوفرة لديها إلى اللغة اإلنكليزية، وتعرض 
تلك المعلومات على الهيئات والمنظمات الحقوقية والرسمية الدولية للتعريف بمعاناة الالجئين 

 .الفلسطينيين السوريين
اإلحصاءات المنشورة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي وفي سياق متصل أشارت 

 .معتقل" 238"أن عدد المعتقلين الذين قامت بتوثيقهم قد بلغ " actionpal.org.uk"سورية 
حيث تم اعتقال العشرات من  8122حيث بدأت أول حملة اعتقال في األحداث بشهر آب عام 

وأعلن عن وفاة العديد منهم تحت  ،نة الالذقية دفعة واحدةأبناء مخيم الرمل الفلسطيني في مدي
ثم ارتفعت وتيرة االعتقاالت بعد توتر المناطق المحاذية لمخيم اليرموك ودخول المخيم  ،التعذيب

في الحرب الدائرة في سورية، ليشهد بعدها اعتقاالت بالجملة ثم تبعها اعتقاالت متنوعة ترافقت 
 .ين قتلوا تحت التعذيبمع اإلفصاح عن أسماء معتقل

كما وثقت مجموعة العمل  ،معتقل 238شهد مخيم حمص اعتقاالت مشابهة وصل عددها إلى 
معتقل في  882: اعتقاالت مشابهة في عدد من المحافظات والمخيمات السورية أوردتها كاآلتي 

اة في حم 35في الالذقية  28في حلب  218غير معروف مكان االعتقال  283دمشق وريفها 
في طرطوس شملت حمالت االعتقال المستمرة وضحايا الموت تحت التعذيب  8في درعا  33

باإلضافة إلى المدنيين وهم الجزء األكبر من  ،الكوادر اإلعالمية واإلغاثية والسياسية والعسكرية
كما لم تقتصر تلك  ،المدارسو  وشملت جزءًا من طلبة الجامعات ،تلك الحمالت وضحايا التعذيب

الجئة  83بل شملت النساء وقد وثقت مجموعة العمل أسماء  ،الحمالت على الالجئين الشباب
 .فلسطينية معتقلة في السجون السورية

وعلى صعيد آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين محاولة اغتيال فاشلة استهدفت أحد 
وذلك بعد وضع عبوة  ،و العال الملقب أبو همامقادة كتائب اكناف بيت المقدس وهو نضال أب

actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=KAQGRBYnB&enc=AZNWM_R3fJC1ZsWa5-D_ZXYgxJn2MvA6xYIHPqCIU9L7W2h5aVuCyyW-Xxwz4rgkf0fYt_BoAhnVEzr9L-oJ3Sg3RL_6x0br-UKkvUiPx8vGs6QxIJQ3y-Wk93BBL57PGwRN7TA0DuB9K97xdoOD7Wba&s=1
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يذكر أن مسلسل اغتيال الناشطين  ،ناسفة بجانب المنزل واقتصرت األضرار على الماديات
كان آخرها أمين سر حركة فتح محمد قاسم  ،والشخصيات البارزة الزال مستمرًا في مخيم اليرموك

 .األول الماضيطيراوية والناشط اإلغاثي محمد عريشة في شهر كانون 

 
 مكان محاولة االغتيال في مخيم اليرموك

باإلضافة لعدم وجود التحقيقات والمتابعات لمعرفة تلك و  بينما لم تتبنى أي جهة عمليات االغتيال
لكن يرى الكثير من الناشطين أن البندقية التي تقوم بتلك  ،الجهات وسجلت ضد مجهول

لى تخريب أي اتفاق للمصالحة، ألن القاسم المشترك تسعى إو  االغتياالت هي مأجورة ومشبوهة
محاولتها إحالل اتفاق في المخيم و  بين الشخصيات المستهدفة هو سعيها وتبنيها نهج المصالحة

ألف محاصر داخل مخيم  81التي من شأنها إنهاء معاناة ، و على غرار المناطق األخرى
 .يوم على التوالي 932اليرموك منذ 

تعمل الكوادر الطبية المتبقية داخل المخيم وبجهود تطوعية على سد الفراغ ومن جانب آخر 
والنقص الكبير بالفرق اإلسعافية والتمريضية من مسعفين ومدربين الناجم عم الحصار الذي منع 

 .دخول الفرق والكوادر والمستلزمات الطبية
تي أهلت في الفترة السابقة حيث تقوم على رأس تلك الكوادر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ال

عددًا من الكوادر الطبية، والتي أعلنت في عامها الجديد عن البدء بدورة تأهيل مدربي اإلسعاف 
األولي في قاعة المحاضرات في مشفى فلسطين الوحيد في المخيم والذي يعمل بطاقته الدنيا 

 .وبإمكانيات متواضعة
وطفلها بمرض اليرقان في المخيم لعدم توفر  يأتي ذلك في ظل توارد األنباء عن إصابة أم

العالجات الالزمة لذلك، مما ينذر بانتشار األمراض المزمنة واألوبئة بين أبناء المخيم وتكرار 
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سيناريو الموت من الجوع ونقص الرعاية الطبية إذا ما استمر الحصار والتي راح ضحيته 
 .شخصًا منذ بدء الحصار على المخيم292

رق الطبية واإلسعافية سعت بجهود حثيثة وتطوعية للتخفيف من آثار ونتائج يذكر أن الف
األمراض على األهالي، وقامت بالعديد من حمالت التلقيح لألطفال والكبار، باإلضافة إلى 

كذلك حمالت تعقيم المياه التي شملت معظم مناطق ،حمالت التوعية الصحية بين أرجاء المخيم
 .المخيم

ريف دمشق فقد أكد مراسلنا في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف وباالنتقال إلى 
دمشق أن بوادر أزمة في توافر الخبز بدأت في الظهور في المخيم وذلك بسبب تشديد حاجز 
الجيش النظامي في بلدة كوكب على دخول الخبز إلى المخيم حيث ال يسمح سوى بإدخال ثمانية 

ا تسبب بنقص ملحوظ فيها، يذكر أن معظم الطرقات الواصلة بين أرغفة مع الشخص الواحد، مم
 ."زاكية خان الشيح"المخيم مقطوعة منذ عدة أشهر بإستثناء طريق 

 
 مخيم خان الشيح

وفي سياق مختلف يستمر الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي 
لهم دون أسباب واضحة حيث سيطر الجيش مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى مناز 

السوري النظامي بشكل كامل على تلك المخيمات بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش 
النظامي وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة، وبين مجموعات من الجيش الحر من 

بشكل كامل على مخيم جهة أخرى حيث انتهت تلك االشتباكات بفرض الجيش النظامي لسيطرته 
 .8123، وعلى مخيم السبينة منذ نوفمبر 8123الحسينية منذ أكتوبر 
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 5112يناير  –كانون الثاني  1-4المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم  (5292) •

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 523)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 522)امرأة، و( 123)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 529)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 24)و

القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •
( 112)يومًا، والماء لـ ( 252)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 242)لليوم 

 .ضحية( 122)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
( 14242)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ( 21) •

لغاية " األونروا"لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة  في( 45111)الجئًا في األردن و
 .8123نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 421)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التواليأيام ( 451)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 251)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 522)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

 .ع استمرار األزمات االقتصادية فيهام
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


