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 الحياةاغتيال 

تقرير توثيقي يعرض ألشهر عمليات االغتيال التي تمت داخل مخيم اليرموك 
مارس  –لالجئين الفلسطينيين في سورية خالل الفترة الممتدة ما بين آذار 

2016ديسمبر  -ولغاية كانون األول 2011  



 2017 فبراير – شباط

 الحياةاغتيال 

 تقديم 

بالمأسااوية نرارا   األزمة السورية  سورية خالليعيشها الالجئون الفلسطينيون في المرحلة التي  تاتصف

وتهجيار  وحصاار الممتلكاات الخاصاة  و فاي البياوت التجمعات الفلسطينية من دماار  مات ويلما حل بالمخ

 .قراهم في فلسطينإلى ين لم يعرفوا غيرها مسكنا   بانترار عودتهم ذلسكانها ال

انتهاكاات خطيارو وصالت لحاد إلى تعرض الالجئون الفلسطينيون  نترارالافي هذه المحطة من محطات 

الجئاا   فلساطينيا    3414فقد وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط قرابة   فقدان الحياو

القصا  فكان   2016ديسمبر/ – األول ولغاية كانون 2011منذ اندالع الثورو السورية في آذار مارس 

 سااقوطإلااى دت أساابا  التااي ألأباارز ا ماانوالقاانو واالشااتباكات واالغتياااالت والمااوت تحاات التعااذي  

 .داخل سوريةضحايا ال

أكثر تكررت غتياالت" التي الراهرو ا"ط الضوء على راهرو مهمة يسللتمحاولة  هذا التقرير عبارو عن

 .( الجئا   فلسطينيا  16) سقوطإلى أدت "مخيم اليرموك" في مكان محدد من مرو 

 

  أشهر االغتياالت داخل المخيم 

وقاام مخاايم اليرمااوك تحاات ساايطرو الفصااائل المساالحة بعااد تعرضااي للقصاا  الجااو  بااالطيران الحربااي 

ساكاني مناي فاي األياام التالياة للقصا  نتيجاة  وخارو  2012ديسامبر  –كاانون األول  /16السور  في 

 .الفتروالتوتر العسكر  الذ  شهده المخيم في تلك 

سورية أصبح المخيم عبارو عان قطاعاات عساكرية وبحس  مصادر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

إلاى دى الحقاا   أالتي نش  بينها خال  وصراع تقاسم نفوذ  تخضم لفصائل المعارضة السورية المسلحة

 –خرا  بعضها من المخيم كماا حصال فاي نيساان أبريال إوصل لحد حدوث اشتباكات مسلحة فيما بينها 

داعا"" بتساهيل مان قاوات جبهاة النصارو "فااتح ساالمية "ت قاوات تنرايم الدولاة االعنادما اجتاحا 2015



ساقوط ارتكاا  انتهاكاات خطيارو والشام" مناطق سيطرو كتائ  أكنا  بيت المقدس وإخراجها منها بعاد 

 .طرا األمن كل المدنيين والعسكريين العشرات من الضحايا 

 الناشطين اإلغاثيين واإلعالميينراهرو التي وقعت بحق هذه ال تنامت غتياالت فقداالوفيما يتعلق بقضية 

نفااالت األمنااي داخاال إلنتيجااة احملاات فااي طياتهااا حجاا  ودوافاام مختلفااة شااجم علااى تنفيااذها حالااة التااي و

 اإلغاثيةحيث انكفئت المؤسسات   فكان لها انعكاسات سلبية وخطيرو على الالجئين المحاصرينالمخيم  

على نفسها وانسحبت للعمل  األونروا"المحلية أو الدولية "لسكان سواء نسانية لإلالمعنية بتقديم الخدمات ا

المنااطق المجااورو للمخايم أو البقااء إلاى وأصبح الالجئ بين خيار النزوح من بيتي   خار  حدود المخيم

منااطق توزيام المسااعدات إلاى داخل المخيم ليلقى حتفي بسالح الجاوع والحصاار أو المغاامرو باالخرو  

 .قناصة أو االشتباكات الفجائيةوالعودو تحت نيران ال

 وفي إشارو مهمة لطبيعة األعمال التي قام بها معرم األشخاو الاذين تعرضاوا لالغتيااالت يجاد المتتبام

واضااطلعوا خاالل األزماة فااعلين بارزوا داخال المخايم  مادنيينناشاطين مانهم كاانوا أن الغالبياة العرماى 

العساكريين بعاض ساتثناء اب الصاراع القاائم فاي ساورية عمل على تحييده لتجن  وياالت كالبأدوار مهمة 

الاذ  اغتيال باالقر  مان منزلاي عناد  عبد الناصر مقار  الضابط فاي جاي" التحريار الفلساطينيكالمقدم 

أبااو يوساا  "و  2012مااارس / –آذار  /1دوار مخاايم فلسااطين بمرحلااة مبكاارو ماان بدايااة الصااراع فااي 

مااوك  الااذ  اغتياال بواسااطة عبااوو ناساافة اسااتهدفتي قاار  الاادرعاو " أمياار جبهااة النصاارو فااي مخاايم الير

 .2015تشرين الثاني/ نوفمبر  12يوم داخل مخيم اليرموك على يد مسلحي "داع"" ملحمة المليون 

 

 

 

 

 

 



خالل الفترة الممتدة بين  جدول يبين ضحايا االغتياالت داخل مخيم اليرموك من الالجئين الفلسطينيين

 2016ديسمبر -كانون األولونهاية  2011مارس  –آذار 

 التفاصيل التاريخ االسم الرقم

 2012مارس / –آذار  /1 عبد الناصر مقاري  .1
ضابط في جيش التحرير الفلسطيني 

 .اغتيل في منطقة دوار فلسطين

 2014 يونيو / –حزيران /17 أبو العبد خليل"  .2
وعضو تجمع أبناء اليرموك  إغاثيناشط 

 اليرموك.والمجلس المدني لمخيم 

 2014غسطس/ أ –آب  /2 صقربهاء   .3

تجمع أبناء اليرموك بعد إطالق  عضو

 أثناءمن جهة مجهولة  الرصاص عليه

تجوله في شارع اليرموك الرئيسي 

 بالقرب من مسجد الوسيم.

 2014غسطس/ أ –آب /19 أحمد السهلي ) أبو عادل (  .4
 ةاغتيل بعد خروجه من صال إغاثيناشط 

 .العشاء في حي العروبة

 2014 /أغسطس –/ آب  20 د هللا بدربع  .5
 ةبعد خروجه من صال اغتيل إغاثيناشط 

 .العشاء في حي العروبة

 2014نوفمبر/ –/ تشرين الثاني  29 علي الحجة  .6

في شارع العروبة  اغتيل إغاثيناشط 

حيث تم إطالق الرصاص عليه مباشرة 

 الحالقة.وجوده داخل أحد محالت  أثناء

 2014ديسمبر/  -/كانون األول 20 محمد يوسف عريشة  .7

في المخيم قضى  غاثيمدير المكتب اإل

بعد إطالق النار عليه في وضح النهار 

في منتصف شارع لوبيا من جهة 

 أثناءمحسوبة على المعارضة السورية 

 مقر المكتب.إلى توجهه 

 2014ديسمبر/  -/ كانون األول 23 محمد قاسم طيراوية  .8

مسؤول حركة فتح في مخيم اليرموك، 

قضى بعد إطالق شخص مجهول الهوية 

وجوده بالقرب من  أثناءالنار عليه 

 ".30شارع "

 2015كانون الثاني / -يناير  /12 "عبد هللا رزق"  .9

مقتوالً في منزله وعليه  ،ُعثر على جثته

آثار ضربات آلة حادة علماً أن "الرزق" 

 .حركة فتحإلى ينتمي 

 



 2015فبراير / –شباط  /11 "نمر حسين"  .10

عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك، 

 أثناءقضى إثر إصابته برصاص قناص 

خروجه من منزله الكائن في ساحة 

 .الريجة بمخيم اليرموك

 2015فبراير /  –شباط  /23 "فراس حسين الناجي"  .11

مخيم مسؤول مؤسسة بصمة في 

حيث  ،اليرموك قضى على يد مجهولين

إثر تعرضه ه وجد مقتوالً في بيت

 لرصاصة في الرأس.

 2015مارس / -آذار /30 يحيى حوراني " ابو صهيب "  .12
مسؤول حماس السابق في المخيم وأحد 

 .أبرز الناشطين اإلغاثيين الطبيين

 2015/يوليو  -تموز /12 مصطفى الشرعان  .13

في هيئة فلسطين  غاثيمسؤول الملف اإل

اغتيل برصاص ملثمين الخيرية، 

مجهولين عقب خروجه من صالة 

 .التراويح

 2015 /أكتوبر -تشرين األول / 27 "أبو أحمد هواري"  .14

مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم 

ة الوطنية ئاليرموك وأمين سر الهي

الفلسطينية، قضى بعدما تلقى عدة 

 .رصاصات

 2016/ابريل  –نيسان  /16 هشام زواوي  .15

المدني في مخيم  عضو المجلس

اليرموك قضى بعد استهدافه 

  .برصاص قناص

 2016 /يوليو-تموز/ 15 بهاء األمين  .16
قضى بعد إطالق النار عليه  إغاثيناشط 

 بشكل مباشر في مخيم اليرموك.

 

 

 

 

 

 



  محاوالت اغتيال فاشلة 

 /15 ياومهادفها  ففاي إلاى شهد المخيم العديد من محاوالت االغتيال ولكنها فشلت فاي الوصاول  بالمقابل

باأبو " محماد طاي" المعارو فاي الهيئاة الوطنياة " غااثيمساؤول الملا  اإلنجاا  2015فبرايار/  –شباط 

  ن أماام منزلاي الكاائن فاي مخايم اليرماوكون مجهولاوملثما نفاذهامحاولاة اغتياال فاشالة مان  "المجاد طاي

 ياومإلطاال  الناار  "االجتماعياة"مادير مؤسساة بصامة  عباد   الخطيا  غاثيوكذلك تعرض الناشط اإل

علااى يااد مجهااولين قاار  منزلااي فااي بلاادو يلاادا المجاااورو لمخاايم اليرمااوك   2016يوليااو / –تمااوز  /23

نقاذ إإحدى المشافي الميدانية في البلدو  حيث تم إلى أصي  برصاصتين في يده وبطني ونقل على إثرها ف

 حياتي.

 

  الجهة المسؤولة وتحديد الفاعل 

لم تتبن أ  جهة مسؤوليتها عن عمليات االغتيال التي وفي سيا  تحديد هوية الجهة التي تنفذ االغتياالت 

تاورط العدياد مان األطارا  فيهاا  إلاى ولكن الدالئل تشير  تمت بحق الالجئين الفلسطينيين داخل المخيم 

فيها المخيم اليزال تحت سيطرو  ولى التي كانالمرحلة األ  ساسيتينأيمكن التمييز بين مرحلتين وبالتالي 

المقدم في جي" التحريار الفلساطيني الضابط  2012مارس / –آذار  /1الحكومة السورية فقد اغتيل يوم 

تورط النرام السور  في اغتيالي ومن ثم اغتيال أو إلى حيث أشارت أصابم االتهام   عبد الناصر مقار 

معارضااتهم لتاادخل جااي" التحرياار قفهم الرافضااة ولمااواتاادبير محاااوالت اغتيااال ضااباط آخاارين نراارا   

 .الفلسطيني في األحداث الجارية في سورية

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة دخول الكتائ  المسلحة وسايطرو داعا" والنصارو علاى مخايم اليرماوك  

هاذه دلت االتهامات المتبادلة بين عناصر تنريمي داع" والنصرو عان مساؤولية كال منهماا ارتكاا  فقد 

قلت ن فقد  يحي ِّد المخيماتفا  مصالحة إلى تحت حج  عديدو كالعالقة مم النرام أو قر  التوصل  الجرائم

مخايم رفاض الكشا  عان هويتاي أن أحاد أماراء الداخل  "داع""مصادر إعالمية عن مصدر مقرَّ  من 

ذه سلسلة اغتيااالت علي الصعيد   اعتر  بعدما قبض التنريم عليي بتنفي يجبهة النصرو  المعرو  بأب

السايطرو إلاى بحق شخصيات بارزو في مخيم اليرموك  بالتعاون مم أبو خضر مسؤول النصرو الطامح 

 على مخيم اليرموك  بحس  ما نُقل عني.

 



  النتائج 

تدل البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل مان أجال فلساطينيي ساورية المتعلقاة 

وجاود إلاى وحي مماا يا الضاحاياغالبياة لادى معات تجاالغتيااالت علاى وجاود عوامال مشاتركة ابضحايا 

 جمالها بالتالي: إيمكن التي مليات ط مدروس عمل عليي منفذوا هذه العمخط

 البارزو في المخيم التي هي محل توافق واعتبار  اإلغاثيةيال الشخصيات استهدفت عمليات االغت

 .األهاليوبين الفصائل 

  ورا  وخلاق ألمحااوالت لخلاط اإلاى االنتماءات الفصائلية المختلفة للشخصيات المستهدفة تشاير

 .اقتتال داخلي ضمن المخيم بين الفصائل

  في منطقة الرأسعليي   النار المباشر طالإالقتل العمد للشخصية المستهدفة من خالل. 

  نقاذ إلقديم اإلسعافات األولية الالزمة عجز المشافي الميدانية أو النقاط الطبية داخل المخيم عن ت

 .حياو المريض

  إلاى العديد من المؤشرات التاي تشاير وجود جميم حاالت االغتيال قيدت ضد جهة مجهولة رغم

 .تورط داع" والنصرو في تنفيذها

داخل المخيم غاثي إلالتراجم الحاد في العمل اإلى غاثيين إلأدت عمليات التصفية الجسدية للناشطين ا كما

  ودفام للمخايم مثال يلادا وببايال وبيات ساحمالبلادات المجااورو إلاى  اإلغاثياةوانسحا  معرام المؤسساات 

  أو النازوح تلك المناطق للحصول على المساعدات رغام الخطاورو العالياة للطرياقإلى الالجئ للخرو  

  .مناطق أكثر أمنا   وأمانا  إلى م عن المخي

 

 انتهى

 


