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 مقدمة: 

 
 تساقط معها ويستمر مستمرة، تزال ال سورية في الحربو سنوات أربع من أكثر

 وعةمجم يف والتوثيق الرصد فريق خاللها قام ،فيها الالجئين الفلسطينيين من الضحايا
 بغض ريينالسو الفلسطينيين الضحايا معظم توثيقب سورية فلسطينيي أجل من العمل
 .السياسية مواقفهم أو انتمائهم عن النظر

 

 كالقصف مباشرة ألسباب قضت فلسطينية ضحية (3031) توثيق المجموعة استطاعت

 باشرةم غير أسبابو والحصار، والتفجيرات المعتقالت في والتعذيب واالشتباكات
 قوارب" بـ يعرف بات ما عبر لكوذ أوروبا إلى الوصول محاوالت أثناء كالغرق

 ".الموت

 

 وباً،جن درعا من سورية، في الفلسطينية المخيمات جميع على توزعوا ضحية (1688) 

 السبينة، وجرمانا، واليرموك، زينب، والسيدة الشيح، وخان دنون، بخان مروراً 
 لىإ إضافة شماالً، والنيرب حندرات إلى والرمل، وحماة، بحمص والعائدين والحسينية،

ب وضحايا التعذي السورية المدن مختلف في مخيماتهم خارج قضوا ( فلسطيني1274)

 .سورية خارج قضوا( آخرين 69باإلضافة إلى ) ،الذين بقية أماكن وفاتهم مجهولة

 
 داعش للمخيم( ضحية في مخيم اليرموك قضوا بعد اقتحام تنظيم 69كما تم توثيق )

 .2015 نيسان – إبريلمنذ مطلع 

 

 نالالجئي الفلسطينيين الضحايا احصائيات بتوثيق معني التقرير هذا نأ إلى ةاإلشار تجدر
 معني غير وهو 2015 حزيران-يونيو شهر نهاية حتى األحداث بداية منذ سورية في

 .مباشر بشكل الفاعل هوية بتحديد
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  في سوريةالفلسطينيين من الالجئين حصائيات الضحايا ربعية المقارنة: 
 

 
 

 "1الشكل "

 

 (3031 ضحية فلسطينية سورية تم توثيقها حتى نهاية شهر )يلولأ -سبتمبر 

 :الجئة (408)و( الجئاً 2623منهم ) 2015

 

 
 

 "2الشكل "
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 (3031)  يلولأ -سبتمبرشهر ضحية فلسطينية سورية تم توثيقها حتى نهاية 

 :الجئاً قضوا خارج سورية (69)منهم  2015

 
 اً الجئ( 12و ) في مصر، الجئاً  (15سورية، منهم )( الجئاً فلسطينياً قضوا خارج 69)

( 6و) ،( الجئين في تركيا8و ) ،( آخرين في اليونان8( في ليبيا، و )10في لبنان، و)

والجئ في السويد ( في إيطاليا، 3في فلسطين، و )آخرين ( 3و )، مالطاالجئين في 

 .وضحية في ألمانيا وضحية في مقدونيا وآخر في قبرص
 

 
 

 "3" الشكل

 
  2015 ولأيل -سبتمبرشهر  حتى نهايةتوزع الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا 

 : السورية المحافظاتحسب 
 

، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاالتي تقوم  احصائياتاعتماداً على 
 لولأي -سبتمبرشهر حتى نهاية داخل سورية ضحية فلسطينية ( 2962) تم توثيقفقد 

في  الجئاً ( 681،إضافة إلى ) الجئاً ( 1126في دمشق  وحدها )قضى ، حيث  2015

وغير معروفة  الجئاً قضوا في مناطق حدودية ومناطق متفرقة (478و ) ريف دمشق،

في درعا،  آخرين( 319) و، منها أماكن التعذيب حتى الموت في المعتقالت السورية

( 18و ) حماة، في  ضحية( 31في حمص، )ضحية  ( 69و )،  ( في حلب171و )

من أبناء معظمهم  ضحية( 23و ) ( ضحية في القنيطرة، 30و ) في الالذقية،ضحية 

معظمهم في مدينة إدلب عندما كانوا يؤدون  قضىالمخيمات الفلسطينية في حلب حيث 
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الخدمة االلزامية بجيش التحرير الفلسطيني حيث تم إعدامهم بمجزرة بشعة بتاريخ 
 .السويداءفي  ضحايا(16، و)11/7/2012

 

 
 

 "4الشكل "

 
 حسب 2015 أيلول -سبتمبر نهاية حتى قضوا الذين الفلسطينيين الضحايا توزع 

 : سورية في الفلسطينية والتجمعات المخيمات

 

، وذلك إثر  2015 أيلول – سبتمبرشهر الجئاً فلسطينياً قضوا حتى نهاية ( 1688)

( الجئاً 1007)استهدافهم المباشر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، حيث قضى 

( 94و ) ،( الجئاً في مخيم درعا جنوب سورية198في مخيم اليرموك بدمشق، و )

، ( آخرين في مخيم خان الشيح بريف دمشق 87و ) الجئاً قضوا في مخيم الحسينية،

( ضحية في مخيم 50، كما وثقت المجموعة )( ضحية في مخيم النيرب بحلب 51و)

ضحية في  (39، و )( آخرين في مخيم حندرات بحلب 40، و)السبينة بريف دمشق

( ضحية في مخيم 25و ) ،( في تجمع المزيريب بدرعا31و ) مخيم السيدة زينب 

( ضحية في 20و ) ( ضحية في مخيم العائدين بحمص، 22و ) جرمانا بريف دمشق،

( ضحية في 10( ضحية في مخيم الرمل في الالذقية، و )7مخيم العائدين بحماة، و)

ة وضحي يا في تجمع الذيابية بريف دمشق، ( ضحا6مخيم خان نون بريف دمشق، و )

 تجمع ركن الدين بريف دمشق. في
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 "5الشكل رقم "

 
 أيلول -مبرسبت نهاية حتى شهر نهاية حتى قضوا الذين الفلسطينيين الضحايا توزع 

 :حسب األسباب التي أدت إلى وفاتهم  2015

 
، 2015 أيلول -سبتمبرشهر الجئاً فلسطينياً قضوا في سورية حتى نهاية  (3031)

م الجئاً بينه (1046)القصف بوفاة  تسببتنوعت األسباب التي أدت إلى وفاتهم حيث 

أماكن إقامتهم بالسالح الكيماوي، في حين  الجئاً قضوا بعد استهداف (33)

تحت التعذيب في  (418)قضى بينما الجئاً،  (665)االشتباكات كانت السبب بوفاة 

( منهم تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب التي تم 78) السورية المعتقالت

لى إ، ضافة إلى شهادة أحد المفرج عنهمتسريبها من معتقالت النظام السوري باإل
برصاص قناص، في حين تسبب الحصار المشدد المفروض على ( 282)قضى  ذلك

بعد تنفيذ أحكام ميدانية بحقهم،  (84)الجئاً، كما قضى  ( 182)مخيم اليرموك بوفاة 

الجئاً بسبب تفجيرات استهدفت أماكن تواجدهم، في حين قضى  ( 79)كما قضى 

ضحية  (42)الجئاً دون توثيق أسباب وفاتهم وذلك بسبب تكتم ذويهم، كما وثقت  (76)

، وعلى طريق الهجرة الجئاً بسبب الغرق (39)قضت بعد اختطافها، في حين قضى 

ألسباب ( 91)آخرين قضوا برصاص االحتالل "اإلسرائيلي"، في حين قضى  (27)و 

 .غتيالواال هيار أبنية، واالختناقمتفرقة مثل القتل بالسالح األبيض، والحرق، وان
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 "6الشكل رقم "

 
  2015ضحايا مخيم اليرموك منذ اقتحام تنظيم داعش للمخيم مطلع إبريل: 

 
( ضحية من أبناء المخيم خالل شهر 69وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط )

اهرة لظروف القل فنتيجةً  داعش لمخيم اليرموك. –وذلك منذ اقتحام تنظيم الدول  بريلأ /نيسان

 2015بريل أ /نيسان 8( يوم 1935ة فتحية خليل أبو جويد )قضت المسن   ،التي يعيشها السكان

  .إثر نقص الغذاء وانعدام الرعاية الطبية في مخيم اليرموك
 
لماء اعباس برصاص قناص بالقرب من شارع العروبة أثناء توجهه إلحضار  ذلك قضى ناصرك

 2015بريل أ /نيسان 7يوم  (سنة 12قضت الطفلة زينب داغستاني ) ماوالطعام لعائلته، في

 برصاص قناص أمام منزلها في شارع العروبة.
 

ين قضففى الالجئ حسففين طه يوم االثن ،ونتيجة التعرض للقصففف بالصففواريخ والبراميل المتفجرة

جثة محمد الصففففباو وزوجته  تلشففففوانت  على منزله في مخيم اليرموك،  2015بريل أ /نيسففففان 6

إثر قصففف  ،من تحت ركام منزلهما الكائن خلف مشفففى فلسففطين 2015بريل أ /نيسففان 13يوم 

 سابق استهدف مخيم اليرموك.

جة نتي ،ر الوصفففففففول إلى المقبرةتعذ  لجثث العديد من الضفففففففحايا في الحدائق العامة  تفند   ذلكك

عالمي جمال خليفة وعبد فن كل من الناشفففففففط اإلفقد د   .احتدام المعارك في األيام األولى لالقتحام

 اللطيف الريماوي في حديقة جامع عبد القادر الحسيني. 
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منذ مطلع إبريل نيسان  ضحايا مخيم اليرموك منذ دخول داعش وسيطرتها عليه
2015:  

 تاريخ الحادثة البلد المدينة مكان الحادثة  اسم الضحية
كيفية وقوع 

 الحادث

 قصف 01/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك جمال خليفة
 قصف 01/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد اللطيف الريماوي

 رصاص قناص 01/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد خير تميم
 ناريطلق  02/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد صالح عيسى

 طلق ناري 03/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك رضوان األحمد
 طلق ناري 03/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد هللا حسن عبد هللا

 طلق ناري 03/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك ماجد العمري
 طلق ناري 04/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عمر خطاب
 طلق ناري 04/04/15 سورية دمشق اليرموكمخيم  عالء درباس
 رصاص قناص 05/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك ناصر عباس
 طلق ناري 06/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك خالد الحسن

 قصف 06/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد إبراهيم موعد
 طلق ناري 06/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عامر الرشيد

 طلق ناري 06/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أحمد وليد البوالد
 قصف 07/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك حسين طه

 رصاص قناص 07/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك زينب داغستاني

 ضحايا الحصار 07/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد عبيد قاسم
 طلق ناري 08/04/15 سورية دمشق اليرموكمخيم  رامي باسم أبو راس

 ضحايا الحصار 08/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك فتحية خليل أبو جويد
 طلق ناري 08/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أمجد خطاب

 رصاص قناص 09/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك سناء محمد خليلي
 قصف 13/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد الصباو

 قصف 13/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد نصار االبراهيم

 قصف 15/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك رامي يوسف موسى
 طلق ناري 15/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك حسن هيثم السالل

 طلق ناري 16/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أحمد ابو راشد
 طلق ناري 17/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد الرحمنإبراهيم أحمد 
 رصاص قناص 20/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك سعيد فوراني

 مجهول 22/04/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد توفيق
 قصف 01/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك إبراهيم ماجد محمد

 طلق ناري 02/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد الرحمن صايل
 طلق ناري 02/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد زغلول 
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 طلق ناري 07/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد الهادي األحمد
 طلق ناري 07/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك مجدي البكري
 طلق ناري 07/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عماد الكردي

 طلق ناري 10/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك الثقليباسل 

 طلق ناري 10/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك مصطفى الثقلي
 طلق ناري 14/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك رافع النمر

 مجهول 16/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك مصطفى عثمان
 قصف 26/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أحمد صفوان كلش

 رصاص قناص 30/05/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أبو رائد خليلي

 رصاص قناص 04/06/15 سورية دمشق مخيم اليرموك بهاء أبو شقرة
 طلق ناري 12/06/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمود فنطزية

 رصاص قناص 23/06/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد زهير عبد المحمود
 إعدام 02/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك نعيم يونس بهنساوي
 طلق ناري 07/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عبد الرزاق الظاهر

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد الريان

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك حسين تميم

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك نضال حجو

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك مفيد سالم

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك ماهر أبو زرد

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك زهير البغدادي

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أحمد نزال

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك عدنان عمايري

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك ناصر عودة

 طلق ناري 09/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمود عبد الوهاب الزيبق

 إغتيال 12/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك مصطفى الشرعان
 قصف 13/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك سمير سعيد عدرا

 طلق ناري 15/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك سليم بشتاوي

 قصف 15/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك محمد محمود شاكر

 قصف 21/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك فضل موعد
 طلق ناري 22/07/15 سورية دمشق مخيم اليرموك بالل السقا

 طلق ناري 30/07/15 سورية دمشق اليرموكمخيم  خالد مصطفى الحلبي

 ضحايا الحصار 02/08/15 سورية دمشق مخيم اليرموك أبو سعيد الحديدي
 إعدام 03/08/15 سورية دمشق مخيم اليرموك إياد أيوب

 ضحايا الحصار 07/08/15 سورية دمشق مخيم اليرموك فاطمة الحسين
 ضحايا الحصار 06/09/15 سورية دمشق مخيم اليرموك فاطمة الحسن
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 ضحايا الحصار 11/09/15 سورية دمشق مخيم اليرموك طالب علي أبو خليفة
 رصاص قناص 12/09/15 سورية دمشق مخيم اليرموك ماهر الشهابي

 
 
 :الخالصة 

 
السابقة هي التي تمكن فريق التوثيق واالحصاء  االحصائياتجدر اإلشارة إلى أن ت

في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من جمعها، حيث أن األرقام مرشحة 
تحول دون توثيق جميع الحاالت، حيث  هناك والتياألوضاع المتوترة  بسببلالزدياد 

 ميحجم العديد من األهالي عن التواصل مع الجهات الحقوقية خشية تعرضه
حول في كثير من األحيان دون تايقات، كما أن صعوبة التحرك واالتصاالت لمض

 جمع المعلومات الكافية عن الضحايا.
 

فقدت آثارهم خالل كارثة غرق  نهناك عدد كبير من المفقودين الذي باإلضافة إلى أن
، حيث 2013أكتوبر  -تشرين األول أحد "مراكب الموت" في البحر المتوسط مطلع 

ي عداد فالذين كانوا على متنه ات من الالجئين الفلسطينيين السوريين بقي المئ
 المفقودين.

 

 (3031)ومن جانب آخر يجب التنويه إلى أن معظم األسباب التي أدت إلى وقوع 

ال تزال قائمة فالعديد من المخيمات الفلسطينية ال تزال تتعرض  ضحايا فلسطينيين
 للقصف بين الحين واآلخر إضافة إلى استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرموك.

 
طينيين الضحايا الفلس احصائياتهذا التقرير معني بتوثيق  أنإلى ذلك تؤكد المجموعة 

وهو  2015 حزيران -يونيوة شهر الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاي

 غير معني بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر.
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