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 "الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب المنصرم في سورية" 05""
 

 
 

  أحد أبناء مخيم اليرموك يقضي بجراح أصيب بها في اشتباكات مخيم عين الحلوة قبل
 أيام

  منازل المدنيينقصف على بلدة المزيريب يخلف خراباً في 

  يوماً من الحصار النظام السوري يسمح بإدخال الطحين والمواد الغذائية لبلدة  64بعد

 قدسيا 

  يوماً من اعتقاله بتهمة تشابه أسماء 22اإلفراج عن الجئ فلسطيني بعد 

 األمن السوري يواصل اعتقال عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة 

  الجئاً فلسطينياً سورياً في سجونها  08السلطات السلوفاكية تحتجز أكثر من 
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 احصائيات
الجئًا " 05"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

الجئًا جراء إصابتهم بطلق " 11"بينهم  ،أغسطس المنصرم –فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب 
الجئًا ( 11)ين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى الجئ" 6"و ناري،

الجئين غرقًا، والجئان قضيا بسبب الحصار ونقص الرعاية " 8"نتيجة القصف واالشتباكات، و
الجئين ألسباب ( 4)الجئ قضى برصاص قناص، بينما قضى و  الطبية، والجئان أُعدما ميدانيًا،

 .مختلفة
 –العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آب فيما أشارت مجموعة 

الجئين،  6في دمشق قضى : أغسطس المنصرم توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي
الجئان قضيا في مدينة و  الجئًا في درعا،" 11"و الجئين في ريف دمشق،" 15"إضافة إلى 

 .الجئًا قضوا في مناطق متفرقة( 11)و ،في إدلبصيدا اللبنانية، والجئ في السويداء، وآخر 
" 1551"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية بلغ 

 .الجئ، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ضحايا

متأثرًا بجراح أصيب بها في االشتباكات " مازن منير صالح"قضى الالجئ الفلسطيني السوري 
التي اندلعت في مخيم عين الحلوة في لبنان قبل عدة أيام بين حركة فتح وجماعة جند الشام، 
وكان الصالح قد نقل إلى مركز لبيب الطبي في مدينة صيدا جنوب لبنان للمعالجة فيه، ُيشار 

 .نانأنه نزح مع زوجته من اليرموك إلى مخيم عين الحلوة بلب
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 مازن منير صالح

 آخر التطورات
الجئًا فلسطينيًا للقصف بعدد من  8055تعرضت بلدة المزيريب جنوب سورية التي يقطنها نحو 

قذائف الهاون، مما أحدث دمارًا وخرابًا في منازل المدنيين، إلى ذلك ما تزال حالة التوتر تسود 
الفترة من أعمال قصف واستهداف في المنطقة الجنوبية من سورية بسبب ما شهدته في 

بالصواريخ والبراميل المتفجرة منذ أن أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية 
بهدف  ،يونيو المنصرم –حزيران /  10المسلحة عن إطالق معركة عاصفة الجنوب يوم 

 .درعاالسيطرة على المناطق التي ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة 

 
 من آثار الدمار في تجمع المزيريب

وفي سياق مختلف قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أنه تم التوصل إلى مصالحة 
في بلدة قدسيا بريف دمشق بين أهالي البلدة والجهات المختصة في السلطة السورية، حيث تم 

 .واألمان إلى المنطقةاالتفاق فيها على إنهاء المظاهر المسلحة وعودة األمن 
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 بلدة قدسيا

وبناًء عليه فقد تم يوم أمس إدخال كميات قليلة من مادة الطحين والخضار والغاز إلى البلدة، 
 .على أن يتم فتح الطريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في وقت الحق

المخيمات عائلة فلسطينية نازحة من  6555يجدر التنويه إلى أن بلدة قدسيا تضم ما يقارب 
الفلسطينية غالبيتهم من مخيم اليرموك، وكان الجيش النظامي قد فرض حصارًا على تلك 

الماضي، بسبب اختطاف أحد عناصرها من قبل / يوليو  –تموز /  11المنطقة منذ يوم 
 .مجموعات من المعارضة المسلحة

 المهجرة من تقبل عدد من العائالتأما في ريف دمشق يشهد مخيم السيدة زينب الذي يس
المخيمات األخرى مثل مخيم اليرموك ومخيم الحسينية حالة من الهدوء النسبي، وبحسب شهادة 

في  ،أحد أهالي المخيم فأن أحداث الحرب في سورية أتت على جزء كبير من منازل المخيم
إصابة بين بتر  155ضحية و 155حين سقط العديد من أبنائه ضحايا قدَّرتها بعض التقارير ب

لألعضاء وعاهات دائمة، فيما أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
ضحية قضوا من أبناء مخيم السيدة زينب منذ بداية الحرب الدائرة في (  41)أنه وثق أسماء 

معتقاًل من أبناء المخيم لدى األجهزة ( 11)سورية، وكذلك قامت مجموعة العمل بتوثيق أسماء 
 .ة السوريةاألمني

وليد "سط سورية أفرجت قوات األمن السوري قبل يومين عن الشاب الفلسطيني و  وباالنتقال إلى
يومًا، وكان قد  11من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد اعتقال دام " زكريا خليل الحلبي

 .ي فلسطيناعتقل لتشابه في األسماء، وهو في نهاية العقد الثالث من العمر، من مدينة عكا ف
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ومن جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة 
” هديل محمود عمايري”و” ماهرة محمد عمايري“: وهم 1511-6 -11واحدة منذ تاريخ 

سهير محمد ”و” رزان محمود عمايري”و” وداد محمود عمايري”و” أسيل محمود عمايري”و
حال ”و” حمزة فراس دسوقي“وأطفاله ” فراس وليد دسوقي”و” جمال ادريسميساء ”و” عمايري

، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز شارع نسرين بحي التضامن التابع ”فراس دسوقي
 .للجيش النظامي السوري

 
 عائلة عمايري

 سلوفاكيا
الدولي ومنظمة أطلق عدد من الناشطين نداء استغاثة للمنظمات الدولية والصليب األحمر 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا محتجزين في السجون  85التحرير للتدخل من أجل اإلفراج عن أكثر من 
السلوفاكية بتهمة دخول أراضيها بطريقة غير نظامية، عرف منهم بحسب ما نشرته صفحات 

الجئًا  61موقع التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار الالجئين الفلسطينيين السوريين أسماء 
 :هم

، حازم 1441، نهى السهلي مواليد 1448، عائشة السهلي مواليد 1441نفيسة عبدهللا مواليد 
وائل بصل  ،، عائشة السهلي العمر شهرين1480، رجاء النبهان مواليد 1414السهلي مواليد 

أشهر، عالء بصل مواليد  1، سالي بصل العمر 1481، ياسمين السهلي مواليد 1411مواليد 
، علي 1480، مرام حجو مواليد 1481، أنس أحمد مواليد 1554، سيدرا بصل مواليد 1514

، عادل مصطفى 1551، مها أحمد مواليد 1550، محمد أحمد مواليد 1511أحمد مواليد 
، فرهد مصطفى 1558، محمد مصطفى مواليد 1481ين شاهين مواليد ، نسر 1464مواليد 
، سعيد أبو 1480، فاتن أبو عجاج مواليد 1551، مصطفى مصطفى مواليد 1554مواليد 
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الطفل جاد األحمد عمره أربعة أيام،  ،، جومرت يوسف، جيهان االحمد1551عجاج مواليد 
، 1411، فارس محجوب مواليد 1414، حربيه محجوب مواليد 1411أحمد محجوب مواليد 

، الطفلة ماريا 1514، الطفل موسى محجوب مواليد 1510الطفلة مريم محجوب مواليد 
، الطفل عيسى محجوب مواليد 1515، الطفل إبراهيم محجوب مواليد 1511محجوب مواليد 

، الطفل 1551، الطفل اسحاق محجوب مواليد 1551، الطفل يعقوب محجوب مواليد 1558
، عليا مره 1461، خالد قاسم مواليد 1444، براءة محجوب مواليد 1555حجوب مواليد أحمد م
، عليا مره 1461، فهمي كشلوا مواليد 1511الطفل شادي خالد قاسم مواليد  ،1441مواليد 
، الطفل يزن 1480، ناريمان البوش مواليد 1514، الطفلة جنا كشلوا مواليد 1441مواليد 

، 1554، الطفلة خديجه زهراوي مواليد 1558لطفلة آية زهراوي مواليد ، ا1511زهراوي مواليد 
إبراهيم جعفر، عمار سكاف، علي الصباغ، فهد الكليب، معاذ  ،أنس الترك، سليمان العبيد

المعيدي، رامي جوجوا، سمير كالجو، سامر محمد، باسل شنكل، خالد شنكل، سمير محمد 
 .الحسين، عدي الحسين، ومحمد صالح

ون ذلك ال تزال السلطات السلوفاكية تعتقل كل من باسل وخالد شنكل والجئ آخر من في غض
عائلة الغضبان وعائلتين من مخيم اليرموك في سجونها، بتهمة دخول أراضيها بطريقة غير 

 –آب / 11، فيما قامت تلك السلطات يوم 1510/ يوليو  –تموز / 1نظامية، منذ يوم 
 .وعائلته" فادي قاسم" لالجئ الفلسطينيأغسطس الفائت باإلفراج عن ا

إلى اليونان ثم " قوارب الموت"يذكر أن الالجئين كانوا قد فروا من مخيماتهم في سورية ثم ركبوا 
عبروا إلى هنغاريا التي أجبرتهم على البصمة بالقوة، ثم حاولوا التوجه أللمانيا إال أن اعتقلتهم 

 .السلطات السلوفاكية على أراضيها
 

 2500/ سبتمبر  -أيلول / 2ينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسط
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 405555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 105055) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6555)لبنان، 
 .1510لغاية يوليو 

 .ًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئ( 16)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 101)يومًا، والماء لـ ( 861)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 141)لليوم 
 .ضحية( 185)ار يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحص
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 604)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 800)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 15)ودمار حوالي  يومًا النقطاع المياه عنه( 444)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


