
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1941العدد: 
26-02-2018 

 محاولة تقدم فاشلة لتنظيم داعش غرب مخيم اليرموك •

لقصف عنيف بجميع أنواع  2017تقرير توثيقي لمجموعة العمل: مخيم درعا تعرض عام  •

 األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا  

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

 "الجئة فلسطينية 100النظام السوري يخفي قسريا  أكثر من "



 

 آخر التطورات

يواصل النظام السوري وأجهزته األمنية اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات في سجونه، 
غالبيتهن من فئة الشباب، إضافة إلى عائالت تضم األمهات مع بناتهن، وتؤكد شهادات مفرج 

م ممارسة عناصر األمن السوري التعذيب بكافة األشكال واألنواع، كشهادة عنهم من سجون النظا
المعتقلة التي ُأفرج عنها والتي حملت اسم "هدى"، وروت تفاصيل غاية في القسوة، موثقة بذلك 
تفاصيل االعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون النظام السوري، بدًء بالضرب 

 إلى االغتصاب لعدة مرات. والصعق بالكهرباء نهاية

وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن 
 مصيرهم، معتبرة أن ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس. 

 
" باالنتقال إلى جنوب دمشق أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن تنظيم الدولة "داعش

حاول اقتحام مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك، حيث استخدم التنظيم 
سيارة مصفحة وأخرى مفخخة عند محور المشروع وجامع الوسيم، إال أن الهيئة أفشلت التقدم وتم 

 إعطاب المصفحة، وسقط لهم عدد من القتلى.

ها بالعبوات الموجهة والقنابل وتجدد االشتباكات فيما احترقت منازل في مشروع الوسيم جراء استهداف
 بين هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش.

من جهة أخرى بدأ تنظيم داعش برفع سواتر وعمل تحصينات لعزل المنطقة المتبقية تحت سيطرة 
 الهيئة عزاًل تامًا وعدم السماح ألحد بمغادرتها نهائيًا.



 

 
 2017فلسطينيي سورية خالل تقريرها السنوي للعام  من جهة أخرى بّينت مجموعة العمل من أجل

الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير الجاري، 
والمناطق المجاورة  2017أن قوات النظام استهدفت مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين خالل عام 

ة دوليًا كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة التي له بكل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرم
% من البيوت والممتلكات الخاصة لألهالي وأوقع  80ألحقت دمارًا واسعًا في المباني تجاوز الـ 

( ضحية من أبناء الالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا منذ بدء الصراع في سورية، باإلضافة 375)
شآت الدولية التابعة لألونروا داخل المخيم الذي خال من غالبية ساكنيه نتيجة إلى دمار بعض المن
 االستهداف المتكرر.

من جانبها استنكرت وكالة األونروا تصاعد العنف جنوب سورية ودعت لحماية الالجئين 
الفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات لهم، وقالت وكالة الغوث أن تصاعد أعمال العنف في 

ة درعا جنوب العاصمة السورية دمشق بين األطراف المتنازعة في المنطقة يتسبب بنزوح محافظ
الجئي فلسطين واعاقة سبل الوصول اإلنساني للمعونات الحرجة مثلما أدى إلى وقوع وفيات في 

 .2017أوساط الجئي فلسطين خالل عام 

فلسطينيي سورية، عن في غضون ذلك كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
( الجئة 38( الجئين فلسطينيين مفقودين منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )307توثيق )

فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين 
 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.



 

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

 سراحه.

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

 الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكتم 
ضافة إلى بعض الالجئين األمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إ

 -الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقًا في مخيم اليرموك وتنظيم الدولة 
 داعش.

 

 2018فبراير  -شباط  25فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3661) •
 رأة.( ام465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1666) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1683يدخل يومه )

رعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية وال205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1419انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1259)



 

( يومًا، ودمار أكثر 515يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

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

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


