
 

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

 

 

 
 

 
 

سخط كبير بين الفلسطينيين بعد وقوع ضحايا من جيش التحرير في "
 "سورية

 

 
 

 قضاء فلسطيني خالل مشاركته القتال في سورية  •

 يني سوري بتهمة ارتكاب جرائم حربالنمسا تصدر أول حكم قضائي على الجئ فلسط •

 ( الجئ فلسطيني مفقود منذ بدء أحداث الحرب في سورية300أكثر من ) •
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 ضحايا

رضا حسيب المصري" خالل مشاركته في الصراع الدائر في سورية قضى الالجئ الفلسطيني "
قالت و  " أحد الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري الشاب،وقد نعت حركة فتح "االنتفاضة

 .قضى في منطقة المليحة بريف دمشقو  اء مخيم اليرموكأن المصري هو من أبن

مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب طلق ناري منذ بداية اندالع الحرب في 
( ضحية، بحسب إحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي 870سورية إلى )

 .سورية

 
 آخر التطورات

لالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية تسود حالة سخط كبيرة بين ا
وخارجها بعد وقوع ضحايا جدد بين الشباب الفلسطينيين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني 

 في سورية.

حيث ارتفعت حصيلة ضحايا عناصر جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء أحداث الحرب في 
 ( الجئًا.201سورية إلى )

حيث  ،ن جيش التحرير الفلسطيني قبل يومين عن قضاء خمسة من عناصره في ريف دمشقوأعل
يشارك جيش التحرير الفلسطيني إلى جانب قوات النظام السوري في المواجهات الدائرة مع 

 مجموعات المعارضة المسلحة.
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سهم رئيس ويتهم أهالي المجندين والضحايا الفلسطنيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأ
أركانه "طارق الخضراء" بزج ِّ أبنائهم في الصراع الدائر في سورية وإراقة دماء الشباب الفلسطيني 

 في معركة ليست معركتهم، وإرسالهم بعيدًا عن المخيمات الفلسطينية وعن حمايتها.

 وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش
 يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة والسجن.و  التحرير الفلسطيني،

 
وفي بالد المهجر، حكمت محكمة نمساوية بعقوبة السجن مدى الحياة على الالجئ الفلسطيني 

 ب(من أبناء مخيم العائدين بحمص، بتهمة بارتكاب جرائم حرب في سورية. –السوري )ب 

ن النمسا أصدرت أول حكم قضائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وبحسب ما نقلته البي بي سي أ
في سورية، كان من نصيب شاب فلسطيني سوري، أحد عناصر كتيبة الفاروق التابعة 

الحر" المعارضة للنظام السوري، حيث فرض عليه السجن مدى  للمجموعات المسلحة "الجيش
 .رحىالحياة بتهمة قتل عشرين جنديًا حكوميًا غير مسلح ومنهم ج

وأشارت البي بي سي إلى أن الحادثة وقعت في معارك حمص، من جانبها قالت وسائل اإلعالم 
النمساوية إن المتهم الذي لم تكشف السلطات عن اسمه، كان تباهى أمام طالبي لجوء آخرين 

 .بإنتمائه إلى مجموعة مسلحة وأنه أجهز على جنود عزاًل أو مصابين في سورية
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في حمص  2014و 2013ر المتهم في البدء بعمليات القتل التي تمت بين وبعد توقيفه، أق
 .)غرب سوريا(، لكنه عاد وتراجع عن اعترافه قائاًل إن إفادته ترجمت بشكل خاطئ

إال أن المترجم نفى ذلك وأفاد أمام المحكمة "قال لي المتهم إنه أطلق النار على جنود مصابين 
 وقال محامي الالجئ إنه سيستأنف على الحكم. أقواله وفعل"وطلبت منه أن يكرر  إصابة بالغة

 .يشار إلى أن هذه أول قضية في النمسا تتعلق بقتل قوات موالية للنظام السوري 

 
إلى ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن توثيق 

( الجئة فلسطينية، 38لحرب في سورية، منهم )( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث ا303)
وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

 جنوب العاصمة دمشق.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي 
ري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية أن المفقود مطلوب لألمن السو 

 إلطالق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون قوات النظام السوري ال يزال األمن 
يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية 

 في عداد المفقودين داخل سجون النظام. من وجود الجئين فلسطينيين هم
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الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكتم 
األمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض 

اليرموك وتنظيم  مخيمنصرة سابقًا في الالجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة ال
 داعش. -الدولة 

 

 2017مايو  –أيار  11إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3495) •
 ( امرأة.455)

( 87نظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة لل1602) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1393يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1124انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.975)

( يومًا، 1468أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوم.202والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


