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قصف يطال المزيريب ومخاوف من محاولة النظام اقتحام مناطق في "
 "جنوب سورية

 

 
 

  مقتل ثالثة عناصر من لواء القدس في منطقة خناصر بحلب 

  الشرقية بريف دمشققضاء أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني في الغوطة 

 المحاصرون في منطقة الريجة بـ مخيم اليرموك يواصلون مغادرتها 
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 ضحايا

قضى أربعة الجئين فلسطينيين جراء الحرب الدائرة في سورية بينهم ثالثة عناصر من لواء 
 ش التحرير الفلسطيني الضحايا هم:القدس وعنصر من مرتبات جي

سعدية"، و"خالد محمد دياب" نتيجة االشتباكات التي اندلعت في "وسيم محمد السهلي"، "يوسف 
 ."داعش" منطقة خناصر بمدينة حلب، مع تنظيم الدولة اإلسالمية

" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر "يامن محمد حسن الالجئ الفلسطينيفيما قضى 
 .يف دمشقاشتباكات اندلعت في منطقة مزارع الشيفونية بالغوطة الشرقية من ر 

 
 آخر التطورات

تعرضت بلدة المزيريب جنوب سورية التي يقطنها نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا، 
لقصـف مدفعي بقذائف الهاون من جانب الجيش النظامي، مما أحدث خرابًا في المنازل وأثار 

 .حالة قلق وتوتر بين الالجئين الفلسطينيين في البلدة

تشهد المناطق الجنوبية من سورية ومناطق تجمع الالجئين الفلسطينيين حالة توتر وفي السياق 
كبيرة نتيجة محاولة قوات النظام اقتحام تلك المناطق، حيث تدور اشتباكات عنيفة باألسلحة 
الثقيلة بين قوات النظام ومجموعات المعارضة تزامن ذلك مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام 

 رعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد.استهدف أحياء د
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وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق يواصل المحاصرون من أهالي منطقة الريجة 

بسبب الحصار المفروض على  ،غرب مخيم اليرموك والواقعة تحت سيطرة فتح الشام مغادرتها
داعش من  -المنطقة من قبل قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية من جهة وتنظيم الدولة 
( عائالت، 10جهة أخرى، حيث بلغ عدد العائالت التي غادرت الريجة خالل اليومين السابقين )

عائالت خرج باتجاه قسمًا من الو  ومنهم من بقي في مناطق سيطرة تنظيم الدولة في المخيم
 .البلدات المجاورة للمخيم )يلدا وببيال وبيت سحم(

عائلة، أوضاعًا إنسانيًا سيئة في مناطق  80فيما تعيش العائالت التي تقلص عددها إلى قرابة 
 سيطرة فتح الشام بمخيم اليرموك نتيجة الحصار المفروض.

 

 إحصائيات وأرقام حتى 12/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3439 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .( امرأة 455)

 (1163( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 .امرأة 
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  اليرموك  القيادة العامة على مخيم –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1333يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1037انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( يوماً 844)

 ( يومًا، 1381لب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في ح
 .( يوما116والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1186)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منت79حوالي ) في 2016صف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


