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 "2017يوليو  - " فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر تموز19"
 

 
 

 مقتل عنصرين من حركة "فلسطين الحرة" في ريف دمشق •

 قضاء فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري •

 قصف واشتباكات في اليرموك بين "داعش" وهيئة تحرير الشام  •

 في مخيم اليرموك نالمدنيي"داعش" يغلق المحال التجارية ويجلد  •

 

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا

 نعت حركة فلسطين حرة إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري عبر صفحتها
"أحمد عمر الحلو" و"محمد ماجد عبود"، خالل على "فيس بوك" قضاء مقاتلين من صفوفها هما: 

المواجهات العنيفة التي دارت بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة في حرستا بريف 
 دمشق.

في غضون ذلك أكدت عائلة الالجئ الفلسطيني "أمجد راغب نصار" قضاءه في سجون النظام السوري، 
بالغها من قبل السلطات السورية بوفاته في المعتقل بعد خمس ونقلت مصادر إعالمية عن العائلة إ

سنوات من اعتقاله من مدخل مخيم اليرموك، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن 
 .( ضحية468وثقتهم مجموعة العمل إلى )

 
 آخر التطورات

" الجئًا فلسطينيًا قضوا 19سورية أن "أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
الجئ توفى بسبب القصف، و  " الجئًا نتيجة طلق ناري،16يوليو الماضي، بينهم " –خالل شهر تموز 

 .وآخر مات جراء التفجير، وشخص قضى حرقاً 

 2017وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر تموز من عام 
" في حماة، والجئ في درعا، 3" قضوا في ريف دمشق، و"10المكان على النحو التالي: " توزعوا حسب

والجئ في  ،وآخر قضى في دمشق، وشخصان لم يعرف ماكن مقتلهما، في حين قتل شخص في الرقة
 .حلب
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وباالنتقال إلى جنوب دمشق قصف تنظيم "داعش" يوم أمس األحد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في 
شارع حيفا وسط مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك 

 .مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين تنظيم "داعش"، و"هيئة تحرير الشام"

بدورهم تداول ناشطون على موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( عدد من الصور تظهر عناصر من 
ش" وهم يجلدون أحد أبناء مخيم اليرموك بحجة ارتكابه مخالفة شرعية، فيما أظهرت أحدى تنظيم "داع

الصور عنصرين من التنظيم وهما يقومان بتأنيب شاب فلسطيني من أبناء المخيم لحلقه لحيته، حيث 
 .كتب على الصورة عبارة "اإلنكار على رجل من عوام المسلمين لحلقه لحيته"
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 تنظيم "داعش" بإغالق بعض المحال التجارية بحجة عدم دفع أموال الزكاة، في غضون ذلك يستمر
المنصرم، بتنفيذ جوالت منتظمة على أي نشاط  شهر تموزمن  22يشار أن تنظيم داعش بدأ يوم 

تجاري يمارسه الالجئون داخل المخيم سواء عبر المحال التجارية أو البيع في الطرقات إلجبارهم على 
 ية بحجة "الزكاة".دفع مبالغ مال

كما يقوم تنظيم "داعش" بتشديد إجراءاته التعسفية ضد أهالي مخيم اليرموك، حيث قام عناصر التنظيم 
( عائالت من سكان قطاع الشهداء بالطرد وتم إمهالهم عدة أيام لترك بيوتهم مع منعهم من 4بإنذار )

 إخراج أي شيء من ممتلكاتهم.

مخيم، فإن التصعيد جاء بعد تسريبات عن جولة جديدة من المفاوضات ووفقًا لمراسل المجموعة في ال
 يخوضها التنظيم مع جهة مقربة من النظام السوري يرجح أنهم عناصر من "حزب هللا اللبناني".

 

 2017أغسطس  –آب  6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3552) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1622) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1472يومه )
لسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة ف196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( 1060( أيام وعن مخّيم اليرموك منذ )1211انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 يومًا.
ّيم ( يومًا، والمخ1554أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام..307يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 لسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف ف8( آالف، وفي تركيا )6)


