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قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين بعد زّجهم في معارك قوات النظام وسط "
 "سورية

 

 
 

 .انفجار عبوة ناسفة بسيارة أحد المدنيين في المزيريب جنوب سورية •

( ضحية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية منذ بدء أحداث الحرب في 1868وقوع ) •

 .سورية

 .سنوات على مجزرة حي الجاعونة في مخيم اليرموك مرور خمس •
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل في سورية قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين في معارك مساندة لقوات النظام 
السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ضد تنظيم 

 وهم: "داعش"

بد هللا خليل الريفي" وهو طالب جامعي في السنة الثالثة أدب انكليزي، والالجئ "أمجد زهير الالجئ "ع
 عبد ربه" والالجئ "أحمد غياث داوود".

والضحايا الثالثة من أبناء مخيم النيرب، ومن عناصر "لواء القدس" الموالي للنظام السوري، مما يرفع 
" 54ة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها إلى "الحصيلة االجمالية للضحايا التي قامت مجموع

 .الجئًا من أبناء مخيم النيرب قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت بمناطق متفرقة في حلب

 
إلى ذلك، أفادت األنباء الواردة من المزيريب جنوب سورية، أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد 

مما أحدث أضرارًا مادية ولم  ،وتم زرع العبوة من قبل مجهولينالمدنيين في بلدة المزيريب جنوب سورية، 
 .تفد األنباء عن وقوع ضحايا

وتعتبر عمليات التفجير واالغتيال جنوب سورية، مصدر القلق بين الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 
عمومًا، وأبناء المزيريب خصوصًا، وذلك جراء ارتفاع معدل االغتياالت التي تستهدف أبناء المنطقة، 

خلفها مجهولة في ظل  والتي وصفها أحد السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف
 .حالة فلتان أمني تشهدها المنطقة بّرمتها، وكان آخرها في الشهر الرابع من العام الجاري 

فيما يتهم ناشطون، األمن السوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال ووضع العبوات الناسفة في مناطق 
لمعارضة المسلحة فيما سيطرة المعارضة، في حين عزاها آخرون إلى تصفيات تخوضها مجموعات ا
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التي تنشط في مناطق جنوب سورية و  بينها، إال أن ناشطين آخرين يتهمون أجهزة استخبارات خارجية،
 بحسب الناشطين.

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا، 379يشار أن مجموعة العمل وثقت )
يب يضاف لهم المئات من العائالت الفلسطينية ( عائلة فلسطينية في بلدة المزير 1700وتعيش قرابة )

 النازحة عن مخيم درعا.

 
( 1868إلى ذلك، أكدت اإلحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وقوع )

 ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية.

" 1064"صّدر قائمة الضحايا، حيث تم توثيق وتشير اإلحصائيات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق قد ت
وسيطرة  2013 يوليو -ضحية من أبنائه بسبب المعارك التي شهدها والحصار المستمر منذ تموز 

داعش عليه، واستهداف قوات النظام السوري واللجان األمنية الموالية له بمشاركة بعض الفصائل 
 ل المسلحة بداخله ال سيما داعش وفتح الشام "النصرة".الفلسطينية، إضافة إلى الصراع الدائر بين الفصائ

( ضحية، ثم مخيم خان الشيح بريف 213جنوب سورية، حيث تم توثيق سقوط ) يليه أبناء مخيم درعا
( ضحية من أبناءه، ثم 54)( ضحية من سكانه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث ُوثق139دمشق سقط )

( شخصًا من أبناء مخيم السيدة زينب، في حين 86( ضحية، و)94مخيم الحسينية وسقط من أبناءه )
( 32( الجئًا من أبناء مخيم حندرات، كما توفي )46( آخرين من أبناء مخيم السبنية، و)50قضى )

 ( من أبناء مخيم جرمانا.27فلسطينيًا من أبناء بلدة المزيريب في درعا، و)
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( آخرين من أبناء مخيم العائدين حماة، 20بحمص، و)( الجئًا من أبناء مخيم العائدين 22بينما قضى )
( أشخاص ماتوا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، 7( الجئين، و)10وسقط من أبناء مخيم خان دنون )

 .( أشخاص في الذيابية بريف دمشق، والجئ من منطقة ركن الدي بدمشق6وقضى كذلك )

حي الجاعونة في مخيم اليرموك جنوب  في غضون ذلك، مرت خمس سنوات على ارتكاب مجزرة
التي راح ضحيتها أكثر من عشرين فلسطينيًا، غالبيتهم من  2012أغسطس  -آب  2دمشق يوم 

الشباب وبينهم أطفال، باإلضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى، نتيجة سقوط قذيفتين هاون على 
 .شخصاً  20أكثر من المدنيين قبل اإلفطار بحوالي ربع ساعة، ما أدى إلى قضاء 

الضحايا هم: الطفالن أنس طلوزي، وإبراهيم طلوزي، ويحيي عليان، وفتحي عليان، وعالء غنيم، ومحمد 
عنبتاوي، ورافع الرفاعي، وعبد هللا الصالح، ومحمد مشينش، واحمد عريشة، "محمد رافع علي الرفاعي" 

عامًا(، "محمود قناه"، "عالء محمد غنيم"،  21عامًا(، "وائل عدنان عطية األحمد"، "بهاء أيوب" ) 27)
"محسن وليد مشينش"، "أسامة أكرم عريشة"، "يحيى إسماعيل عليان"، "خيرو أحمد حميدة"، "عماد 

 سنة(. 13) "سنة(، "فتحي عليان"، "عبد هللا الصالح 42صالح الدين قداح"، "محمد عنبتاوي" )

 
 2017سطس أغ –آب  3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3547) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1621) •
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م اليرموك يدخل القيادة العامة على مخيّ  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1469يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1208انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1057)

( يومًا، والمخّيم 1551ت في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرا •
 ( أيام.304يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


