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 قضاء عنصر من جيش التحرير الفلسطيني جراء المعارك الدائرة في سورية •

 ضحية 3646مجموعة العمل: عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب السورية تجاوز  •

 "داعش" يصلب أربعة شباب في مخيم اليرموك لنقلهم بعض األثاث البسيط من منازلهم •

 2015النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "جمال ماجد الجعفري" منذ عام  •

لم يسلم مخيم الحسينية من حمالت الدهم واالعتقال واالستيالء على  2017تقرير توثيقي لمجموعة العمل: عام "

 "منازل األهالي



 

 ضحايا

حمد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته قضى الالجئ الفلسطيني "محمد قاسم أ
القتال إلى جانب قوات النظام في سورية في المعارك الجارية في بلدة حزرما في الغوطة الشرقية، 

 وهو من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق.

 
 آخر التطورات 

الذي  2017للعام أوضحت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من خالل تقريرها السنوي 
حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير الجاري، أن 

من أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية،  2017سكان مخيم الحسينية بريف دمشق عانوا خالل عام 
ض على المخيم، نتيجة استمرار الصراع الدائر في سورية، كما اشتكوا من التشديد األمني المفرو 

وحمالت االعتقال والّدهم التي مارسها النظام السوري واللجان الشعبية الموالية له لمنازلهم، وأشار 
على اعتقال عدد من الشبان  2017يوليو  -تموز  5التقرير إلى أن األمن السوري أقدم يوم 

ناء زيارتهم ألقاربهم في الفلسطينيين عرف منهم الفلسطيني "محمد سالم" من سكان مخيم السبينة أث
 مخيم الحسينية، بحجة تعاطي المخدرات، األمر الذي نفاه عدد من األهالي والناشطين.

فيما أكد الجئون فلسطينيون أن عددًا من المنازل تعود ملكيتها لالجئين فلسطينيين في مخيم 
ًا إلى أن هذه الحسينية بريف دمشق، استولت عليها عائالت محسوبة على النظام السوري منوه

 العائالت من الطائفة الشيعية.



 

واتهم الالجئون الفلسطينيون، النظام السوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دمشق، 
باستغالل غياب العائالت الفلسطينية وجلب عائالت موالية لهم وعائالت مقاتلين مع النظام، 

 وإسكانهم في تلك المنازل.

العمل الذي أعده مجموعة من الباحثين المختصين بشؤون الالجئين وبين تقرير مجموعة 
الفلسطينيين أن حاالت مشابهة حدثت في منطقة الذيابية بريف دمشق، حيث استطاع بعض 

 العائدين إلى المنطقة دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائالت الموالية للنظام.

 
( من سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين %40وكان ناشطون قد أكدوا أن ما يقارب من )

 بريف دمشق، لم ُيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اللحظة.

أغسطس  –آب  16ُيشار إلى أن مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 
، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية إليه 2015

 على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين.

 يمكنكم تحميل النسخة االلكترونية من التقرير على الرابط التالي:

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restricti
ons_ar.pdf 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restrictions_ar.pdf
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restrictions_ar.pdf


 

العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى  وعلى صعيد آخر، تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة
 3646أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ 

 .2012ضحية قضوا منذ العام 

الجئًا قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة  1149وعن أسباب الوفاة فتشير اإلحصاءات إلى أن 
المعارضة السورية المسلحة، في حين أدت االشتباكات بين بين قوات النظام السوري ومجموعات 

الجئًا والجئة تحت التعذيب أثناء  477ضحية، فيما قضى 970النظام والمعارضة إلى قضاء 
 التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

ات الجئاً برصاص القناصين، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل قو  309فيما قضى 
فلسطينيًا حياتهم إثر سوء  201النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان 

 التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء محاوالت 
 الوصول إلى أوروبا.

عة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين يذكر أن مجمو 
 في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.

أما في مخيم اليرموك، فقد صلب تنظيم "داعش" أول أمس أربعة شباب من سكان مخيم اليرموك 
م صلب شابين عند حاجز العروبة، فيما تم صلب الشابين لالجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث ت

 اآلخرين قرب جامع فلسطين في المخيم.

 



 

وبحسب مراسلنا فإن حجة "داعش" بصلبه الشبان هي قيامهم تهريب بعض األثاث البسيط من 
منازلهم من أماكن سيطرة التنظيم لبلدة يلدا، وهو األمر الذي يمنعه التنظيم، فيما تستمر عملية 

 صلب لمدة ثالثة أيام من الصباح وحتى عصر كل يوم من األيام الثالثة.ال

يأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق لالنتهاكات التي ينفذها التنظيم بحق أهالي المخيم، حيث 
 وصلت في األيام األخيرة إلى تنفيذه إلعدامات ميدانية بحق الجئين فلسطينيين.

وفي موضوع مختلف، يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "جمال ماجد الجعفري" مواليد 
من أبناء مخيم اليرموك منذ أكثر من ثالثة أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر حاجز  1983

واقتادوه إلى جهة  15/6/2015التاون سنتر في بلدة صحنايا بدمشق التابع للنظام السوري يوم 
 معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.غير 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

( معتقاًل فلسطينيًا في 1656وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن ) المعتقلين وأسمائهم
 ( معتقالت.105سجون النظام السوري منهم أكثر من )

 

 2018فبراير  -شباط  6فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3646)
 رأة.ام

 ( إناث.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1656)

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 ( على التوالي.1664يومه )

رعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية وال204)
 في مخّيم اليرموك.



 

 ( يومًا.98( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1400انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )

 %80( يومًا، ودمار أكثر من 498يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85والي )ح
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )


