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" 40ألف فلسطيني سوري يعانون من األوضاع المعيشية المتدهورة بسبب العمليات العسكرية بجنوب سورية"

• عنصران من جيش التحرير الفلسطيني يقضيان جنوب سورية.
• النظام يستهدف "المزيريب" جنوب سورية بقذائف الهاون.
• منظمة التحرير الفلسطينية تكرم عددا ً من المعلمين المتطوعين بجنوب دمشق.

ضحايا
قضى الالجئان الفلسطينيان "أحمد محمد ابراهيم" و"أنور نايف الخطيب" من مرتبات جيش
التحرير الفلسطيني خالل مشاركتهما القتال ضد تنظيم "داعش" في بادية السويداء جنوب سورية.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية ،إلى
 240ضحية ،منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من

سورية غالبيتهم في ريف دمشق

آخر التطورات
يعيش أكثر من  40ألف الجئ فلسطيني جنوب سورية أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة في ظل
نزوح األالف من مناطق سكنهم بسبب األعمال العسكرية والقصف على مناطق سيطرة

المعارضة.
وأكد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية ،أن أزمة معيشية كبيرة يعاني منها مخيم درعا وبلدة
المزيريب في ريف #درعا الغربي ،وعلى رأس هذه األزمة تشريدهم في العراء وافتراشهم األرض
الحر والحشرات المنتشرة.
دون مكان أو مراكز إيواء تقيهم ّ

كما يعاني األهالي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،ووفقاً لمراسلنا فقد زاد سعرها أضعاف

مضاعفة وعلى رأسها حليب األطفال والسكر و الطحين والبقوليات وغيرها ،منوهاً إلى انعدام

الموارد المالية للسكان.

وأضاف المراسل أن الوقود ارتفع سعره بشكل كبير والسيما بعد احتدام المعارك األخيرة إلتي
جرت في محافظة درعا ،فقد بلغ سعر اللتر الواحد من مادة المازوت  500ليرة سورية ،أما عن
مادة البنزين فقد بلغ سعر اللتر الواحد ايضا  ،1500ناهيك عن استغالل التجار ايضاً لمادة

الغاز التي بلغ سعر االسطوانة الواحدة 10,000ليرة سورية إن وجدت.

وأكد المراسل أن جميع هذه األزمات التي عانى منها مخيم درعا و بلدة المزيريب وجلين وتل
شهاب والعجمي ،قد انعكست بشكل مباشر على الالجئ الفلسطيني في ظل غياب الدعم الكامل
من قبل المنظمات اإلنسانية واإلغاثية وانعدام الدخل المناسب له لتلبية حاجاته األساسية.

وكانت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية (درعا) ،قد ناشدت جميع الهيئات والجمعيات
ومنظمات حقوق االنسان ومنظمة التحرير الفلسطينية الوقوف على معاناة الالجئين الفلسطينيين
السوريين وإيجاد حل عاد لهم وإيصال نداءهم إلى األمم المتحدة.
وفي سياق متصل ،أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية ،أن قوات النظام السوري
والمجموعات الموالية لها استهدفت صباح األمس بلدة المزيريب جنوب سورية بعدد من قذائف
الهاون ،مما أدى إلى خراب ودمار في منازل المدنيين.
يشار آالف الفلسطينيين نزحوا من مناطق سكنهم في المزيريب ومخيم درعا بسبب تصاعد
العمليات العسكرية ،ويعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة ،وشح المساعدات وغالء األسعار
وانتشار البطالة بينهم نتيجة استمرار الصراع الدائر في سورية.
وعلى صعيد آخر ،قام مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي،
بتكريم المعلمين المتطوعين في #مخيم_اليرموك وبلدة يلدا المجاورة له ،حيث قدم مكافأة مالية
وشهادة تقدير من منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك تقدي اًر لهم على جهودهم لما بذلوه من جهد
مخلص وعطاء مميز في سبيل تعليم الطلبة .وقال عبد الهادي خالل خطابه للمعلمين" :أنتم

تحملون رسالة العلم وقدمتم خدمة كبيرة لطالبنا الذين حقق جزء كبير منهم نتائج ممتازة وكانوا
من ضمن األوائل على الجمهورية العربية السورية".

