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مجزرة جديدة بحق الالجئين الفلسطينيين في بلدة مزيريب جنوب "
 "سورية

 
 

   ثمان ضحايا فلسطينيين قضوا جراء الصراع في سورية بينهم ثالثة غرقا 

 عناصر الجيش التركي قضاء شابة فلسطينية وعشرات الجرحى والمعتقلين على يد 

  أنقذوا مخيم اليرموك المحاصر"اشتباكات عنيفة في اليرموك واستمرار فعاليات " 

  من إقامة مجلس عزاء له" عمار عمر التوبة"األمن السوري يمنع ذوي الالجئ 
  اعتقال أربعة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص 
  التقرير التوثيقي ألوضاع فلسطينيي سورية مجموعة العمل ومركز العودة يصدران

 5102خالل النصف األول من عام 
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 ضحايا
  عذره "سنة، زوجته  07" حميد ناصيف الميساوي"قضى كل من الالجئين الفلسطينيين

جراء قصف تجمع  سنة 56 "خالدية كمال سعيد الصبيحي"و عامًا، 56 "الميساوي
 .المتفجرةالمزيريب في درعا بالبراميل 

 
 حميد ناصيف الميساوي

  عامًا وأصيب والدها،  70" رغـد محمد صالح عبود"فيما قضت الالجئة الفلسطينية
وعشرات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين برصاص الجيش التركي، وذلك خالل 
محاولتهم عبور الحدود السورية التركية من منطقة خربة الجوز في ريف إدلب القريبة من 

فيما أكدت األنباء الواردة .األراضي التركية، هربًا من أتون الحرب المستعرة في سورية
اعتقل العشرات منهم وتم االعتداء عليهم  -الجندرمة  -لمجموعة العمل أن الجيش التركي 

فيما الذت مجموعة من الالجئين بالفرار وتم اطالق النار عليهم، وقدر بعض  ،بالضرب
واليزال العشرات معتقلين على الحدود في ظروف إنسانية  77لجرحى بـ الالجئين عدد ا

 .صعبة

 
 رغـد محمد صالح عبود
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  علي حميد"كما قضى ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص هم "
/ 6، غرقًا قبالة السواحل الليبية، يوم األربعاء "زهرة الهندي"،و "زادة الشيخ خليل "وزوجتيه، 

 .أغسطس الحالي أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول األوروبية بحثًا عن األمن واألمان –آب 
  من أبناء مخيم درعا جراء " محمد إبراهيم الحصان"في غضون ذلك قضى الشاب

االشتباكات التي اندلعت في درعا بين قوات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش 
ن اإلبراهيم يقاتل إلى جانب كتائب المعارضة السورية في النظامي من جهة أخرى، ُيشار أ

 .درعا

 
 محمد إبراهيم الحصان

 وراتآخر التط
ألقت الطائرات الحربية السورية عدد من الصواريخ على بلدة المزيريب التي تقع على بعد أحد 

ثمانية آالف عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا جنوب سورية، التي يقطنها نحو 
حميد "وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا عرف منهم المسن 

خالدية كمال سعيد " والشابة عامًا،56"عذره الميساوي"سنة، وزوجته 07" ناصيف الميساوي
كما أدى إلى وقوع عدد كبير من اإلصابات بين المدنيين، باإلضافة إلى  سنة 56"الصبيحي 

 .دمار هائل في المباني والممتلكات
يذكر أن بلدة المزيريب تشهد حالة من التوتر والغليان بسبب استمرار تعرضها للقصف بالبراميل 

منذ عدة المتفجرة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين، حيث طال القصف 
 .شهور محيط مدرسة لألطفال، وأسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين معظمهم من األطفال

وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة على عدة محاور قتالية 
في مخيم اليرموك يوم أمس بين الجيش السوري والمجموعات الموالية له من جهة، ومجموعات 
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رضة المسلحة من جهة أخرى، فيما ُسجل قامت المجموعات الموالية للنظام والمتمركزة في المعا
بنايات القاعة بإطالق الرصاص المتفجر من األسلحة المتوسطة باتجاه شارع الثالثين، تزامن 
ذلك مع سماع أصوات انفجارات هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا أنها بسبب تفجير عناصر القيادة 

 .لعدد من األبنية من جهة شارع راما العامة
الذي دعت لها المؤسسات " أنقذوا مخيم اليرموك المحاصر" وفي سياق مختلف وضمن فعاليات

والهيئات العاملة في المخيم قبل أيام، أقيم يوم أمس جلسة للعجزة والمسنيين في مركز دعم 
 .المدارس الشباب، ونشاط رسم ألطفال اليرموك في مركز دعم الشباب بشارع

 
 "أنقذوا مخيم اليرموك المحاصر" فعالياتمن 

أما في وسط سورية فقد نقل مراسل مجموعة العمل من داخل مخيم العائدين بحمص نبأ منع 
على  5776/  8/ 8الذي توفي يوم " عمار عمر التوبة"األمن السوري لذوي الالجئ الفلسطيني 

قلبية مفاجئة، من إقامة مجلس لعزاء له، علمًا أنه في الحدود التركية السورية إثر تعرضه لنوبة 
 .من أهالي قرية صفرية في فلسطين ،منتصف العقد الثالث من العمر

 
 معتقلون

من أبناء مخيم " أيمن محمد خطاب"قامت قوات األمن السوري باعتقال الالجئ الفلسطيني 
منزله ومحله التجاري، فيما أغسطس الجاري، وذلك بعد اقتحام  –آب / 5العائدين بحمص، يوم 

لم يتسن لمراسلنا معرفة أسباب اعتقاله، وهو في بداية العقد السادس من العمر، من أهالي قرية 
 .عين الزيتون في فلسطين
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أقدم عناصر حاجز البرج في منطقة البحصة بدمشق التابع للجيش السوري على اعتقال الالجئ 
بناء مخيم العائدين بحمص، وذلك أثناء عودته من من أ" طارق حسان صالح شطارة"الفلسطيني 

 .عمله، علمًا أنه في بداية العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين
في العقد الرابع من العمر، من أهالي مدينة عكا في فلسطين، " محمود درويش شلون"كما أُعتقل 

بعد مداهمة منزله في مخيم العائدين الجاري وذلك  –آب / 9من قبل األمن السياسي يوم 
 .بحمص

 
 مجموعة العمل
أصدرت مجموعة العمل من " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تحت عنوان 

أجل فلسطينيي سورية بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، صباح اليوم، التقرير 
يناير  –سورية خالل الفترة من كانون األول التوثيقي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في 

 (.5776)ولغاية حزيران يونيو ( 5776)
صفحة، ( 711)التقرير تناول مأساة فلسطينيي سورية من خالل خمسة محاور توزعت على 

تناول المحوران األول والثاني األوضاع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية وما عاناه 
 (.5776)الحرب خالل الستة أشهر األولى من عام أهلها من ويالت 

فيما سلط المحور الثالث الضوء على الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل النصف 
ضحايا وذلك من أصل ( 171)والبالغ عددهم خالل تلك الفترة ( 5776)األول من عام 

يونيو  -وا حتى نهاية حزيران ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قض( 5977)
بحسب احصائيات مجموعة العمل، كما تضمن المحور إحصاءات للضحايا ( 5776)

الفلسطينيين السوريين مصنفة حسب التاريخ والزمان وسبب الوفاة، فيما احتوى المحورعلى قائمة 
ت السورية أو تفصيلية بضحايا التعذيب الذين تم التعرف عليهم عبر الصور المسربة من المعتقال

 .ضحية( 08)عبر شهادات بعض المفرج عنهم والبالغ عددهم 
فيما ناقش المحور الرابع أوضاع فلسطينيي سورية المهجرون إلى لبنان وتركيا وأوروبا 

 .والمشكالت القانونية والمعيشية التي تعترضهم في تلك البلدان
والمخاطر والمشكالت التي في حين تخصص المحور الخامس بتناول قضايا الهجرة وطرقها 
 .تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين خالل رحلة بحثهم عن األمان

يشار أن التقرير اعتمد على عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها مجموعة العمل من أجل 
فلسطينيي سورية عبر شبكة مراسلين ميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن 
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ي، وذلك لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وا عداد الوثائق الالزمة الفلسطين
 .للدفاع عن حقوق الالجئين في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية

عبر " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"لتحميل النسخة االلكترونية من تقرير 
 : الرابط التالي

http://goo.gl/oIvpNM 

 
 

 5102/ أغسطس  -آب / 01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 065777)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 765677) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 5777)
 .5776يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 15)أكثر من  •
مجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

يومًا ( 159)والماء لـ  يومًا،( 819)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 007)
 .ضحية( 700)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 567)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ومًا على التواليي( 517)

http://goo.gl/oIvpNM
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 815)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 005)حوالي : مخيم درعا •
يًا مع الوضع هادئ نسب: 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 


