
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1940العدد: 
25-02-2018 

 .كات في ريف دمشقإثر االشتبااصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي حد عنأ •

 .األمن السوري يواصل اعتقال مئات الالجئين الفلسطينيين بينهم رّضع وكبار في السن •

 .في مخيم اليرموك منازلهمإلى عودة حي حيفا من السكان " يمنع "داعش •

 .هدوء حذر في مخيم اليرموك يتخلله قنص متبادل بين داعش و"تحرير الشام" •

 

 "مئات المهجرين الفلسطينيين في إدلب وريفها يفتقدون ألبسط مقومات الحياة اإلنسانية "



 

 ضحايا

ومن مرتبات جيش  سيدة زينب في ريف دمشقأبناء مخيم ال" من مصطفى صالحقضى الالجئ "

 بريف دمشق.غوطة الشرقية بلدة حرزما في ال ر االشتباكات في، وذلك أثطينير الفلسالتحري

 

 

 

 

 

 

 

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة 

المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، إلى 

ضحية، منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من  236

 ة غالبيتهم في ريف دمشق.سوري

 

 آخر التطورات

نقل مراسل مجموعة العمل عن عدد من الالجئين الفلسطينيين ممن هجروا من منازلهم إلى إدلب 

وريفها "أنهم يفتقدون ألبسط مقومات الحياة اإلنسانية، ويجدون صعوبات كبيرة في تأمين منازل 

 لهم إضافة إلى غالء إيجاراتها، كذلك نعاني من عدم توفر الماء، وتواصل قطع الكهرباء" 

تعاني مئات العوائل الفلسطينية في مناطق سيطرة المعارضة من صعوبات كبيرة في تأمين  حيث

المسكن ومتطلبات الحياة األساسية من غذاء وخدمات، باإلضافة إلى تدهور كبير في األوضاع 

 األمنية.

 

 

 

 

 

 



 

وعبّر الالجئون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل عن استيائهم من حرمانهم مساعدات 

وا العينية والمالية، وقال أحد الالجئين في رسالته "طالما أن األونروا وكالة إغاثية تعنى األونر

باإلنسان الفلسطيني فيجب أن توصل مساعداتها المقدمة من الدول إلى المتواجدين في مناطق 

 سيطرة المعارضة دون تعريضنا للخطر"

سطينيين في سوريا بوجود جميع أفراد وتشترط األونروا لتسليم المساعدات المالية لالجئين الفل

وحضورهم شخصيا إلى  والقادرين جسدياسنة وما فوق  18األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 

 مراكز توزيع المساعدات النقدية المختلفة لتلقي المساعدة المالية.

لخارجة وأضاف أحد المهجرين "أن الكثير من الشباب الفلسطينيين الذين يقنطون في المناطق ا

عن سيطرة الحكومة ال يستطيعون الذهاب للتدقيق ألسباب أكثرها أمنية كتخلفهم عن التجنيد 

 اإلجباري أو مالحقة األجهزة االمنية لهم"

وطالب الالجئون الفلسطينيون وعدد من الناشطين وكالة األونروا بإيصال مساعداتها لالجئين 

الفلسطينيين في مناطق سيطرة المعارضة بسورية، حيث يتعرض الفلسطينيون خالل دخولهم إلى 

 مناطق النظام للتحقيق واالعتقال من قبل عناصر األمن السوري.

ري العاصمة دمشق وريفها قد ناشدوا وكالة غوث وتشغيل وكان الالجئون الفلسطينيون من مهج

الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والطبية 

التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق، وضرورة توفير خدمات التعليم لألطفال 

 من دمشق وريفها.الذين حرموا منها بعد تهجيرهم 

الجدير ذكره أنه تم تسجيل مئات الحاالت العتقال الجئين فلسطينيين خالل تنقلهم من مناطق 

سيطرة المعارضة لمناطق النظام، وغالبيتها تمت على حواجز مخيم اليرموك، كما تم تسجيل عدة 

 حاالت اعتقال في مراكز االونروا من قبل األمن السوري بتهم أمنية.

الجئ فلسطيني معتقل  1666تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر من وعلى صعيد آخر، 

في سجونها، بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها وتم قضاء 

المئات منهم تحت التعذيب، فيما تتكتم على مصير الباقين. وعلى سبيل المثال ال الحصر، فمن 

وذلك بعد  اعتقاله،عام حين  15الفلسطيني " مصطفى علي أيوب" وكان عمره  األطفال المعتقلين

، وبعد ستة أشهر  2012/10/5مداهمة منزله في حي التضامن المالصق لمخيم اليرموك بتاريخ 

وصلت أنباء من أحد المفرج عنهم بأنه موجود في أحد األفرع األمنية السورية ومنذ  اعتقالهمن 

 ية أنباء عنه وعن مصيره .  ذلك الوقت لم ترد أ

والذي اعتقلته  1950ومن كبار السن الالجئ الفلسطيني " محمد مصطفى الكيالني " مواليد  

 . 8-1-2014في تاريخ  بدمشق المزةقوات النظام السوري من منطقة 

 2013-6 -12في حين ال يزال األمن يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ  

وداد محمود ”و” أسيل محمود عمايري”و” هديل محمود عمايري”و” ماهرة محمد عمايري“وهم: 

فراس ”و” ميساء جمال ادريس”و” سهير محمد عمايري”و” رزان محمود عمايري”و” عمايري

، حيث تم اعتقالهم من قبل ”حال فراس دسوقي”و” حمزة فراس دسوقي“وأطفاله ” وليد دسوقي



 

نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري.  الجدير ذكره أن  عناصر حاجز شارع

شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود رّضع في أحضان أمهاتهم من الالجئين 

 1666الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال 

 الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيء. 106ية منهم الجئ فلسطيني في السجون السور

ا ارع حيفشسكان "داعش" بمنع عناصر م أكد مراسلنا في مخيم اليرموك قياوفي سياق مختلف، 

فة خاضها عني معاركحي بعد ان التنظيم قد فرض سيطرته على الحيث ك من العودة إلى منازلهم

 عش"."هيئة تحرير الشام" التي انسحب من الحي تحت ضربات "دامع 

 مدة يومين.سكان الحي بعد اعتقالهم لفرج عن عدد من نظيم قد أوفي سياق قال مراسلنا إن الت

ن الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية حالة من الهدوء يشهد مخيم اليرموك لالجئيإلى ذلك 

 الحذر، يتخللها حاالت قنص متبادلة بين تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الشام.

فيما رجحت مصادر داخل المخيم تأجيل تنفيذ اتفاق النظام السوري وهيئة تحرير الشام القاضي 

ين الهيئة ومجموعات من بخروج عناصرها من مخيم اليرموك بسبب المعارك الجارية ب

 المعارضة المسلحة في الشمال السوري.

مدني داخل مخيم اليرموك أوضاعاً صعبة بسبب الحصار  3000في غضون ذلك، يعيش حوالي 

على مخيمهم ومنع النظام إدخال المواد الغذائية والطبية إليه، وعدم السماح لهم بالخروج والدخول 

 ات الحياة األساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.إليه من أجل العالج وتأمين متطلب

 

 2018فبراير  -شباط  24فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3660• )

 امرأة.

 ( إناث.105للنظام السوري بينهم ) ( معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة1666• )

القيادة العامة على مخيّم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1682يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205• )

 غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( 1258( يوماً وعن مخيّم اليرموك منذ )1418اع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )انقط• 

 يوماً.

( يوماً، ودمار أكثر من 514يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 

 % من مبانيه تدميراً كامالً وجزئي..80



 

، في حين يقدر 2016حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا 85حوالي )• 

( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري8آالف، وفي تركيا )


