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مجزرة مروعة تستهدف منازل الفلسطينيين ومدرسة لألونروا في تجمع المزيريب "
لالجئين الفلسطينيين في درعا، ومنظمة التحرير تنكر وجود أي تجمع فلسطيني 

 "هناك

 
 

 
 
 

 عشرة ضحية فلسطينية قضت جراء الصراع في سورية ثمان. 

 قصف على مخيمي درعا وخان الشيح. 

  لجنة فك األلغام تباشر عملها في مخيم اليرموك، والحراك الشعبي

 .الفلسطيني ينتشر في محيط ساحة الريجة
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 :ضحايا
عشرة ضحية فلسطينية قضوا في سورية بينهم ثالث عشرة جراء القصف بالبراميل المتفجرة  ثمان

 :والضحايا هم ،على تجمع المزريب في مدينة درعا
 حسنة الخروبي. 
 أحمد الزواوي. 
 حنان سمير الخطيب. 
 زكريا صالح الميساوي. 
 محمد غالب الدالي. 
 أحمد حسن الدالي. 
 يزن بشار الغوراني. 
  الصيدحورية. 
 عمشة عبد هللا زوجة خليل أبو شلة". 
 بتول عمر السيدي. 
 الطفل محمد خليل أبو شلة. 
 الطفل عيدة خليل أبو شلة". 
 الطفل زاد الخير خليل أبو شلة. 

، نتيجة (عاما   22" )محمد صدقي بن عدنان مناع" 71/2/2172كما قضى يوم أمس  -
التغذية نتيجة الحصار المفروض على سوء و  حروق أصيب بها سابقا ، وبسبب التجفاف

 .اليرموك
 .قضى متأثرا  بجراحه التي أصيب بها في ريف درعـا" عــلــي أحــمـد عـلـيـان "والشاب  -
قـضـيا جراء القصف على حي هنانو بمدينة " أحــمــد مـعـيـن شـريـح"و" عــمــر عــزام"الشابان  -

 .حلب
عاما قضى نتيجة إصابته برصاص قناص قبل ( 22) "محمد محمد نضال األيوبي" -

 .شهر وانعدام الرعاية الطبية داخل مخيم اليرموك
 

 :المزيريب
مجزرة مروعة في تجمع مزيريب لالجئين الفلسطينيين في درعا جراء القصف بالبراميل المتفجرة 

لتابع لها وذلك الذي استهدف مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة األونروا والمستوصف الصحي ا
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 ،"حسنة الخروبي"أثناء تواجد الطالب داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط ثالث عشرة ضحية هم 
 ،"أحمد حسن الدالي" ،"محمد غالب الدالي"، "زكريا صالح الميساوي" ،"حنان سمير الخطيب"
" بتول عمر السيدي"، "أحمد الزواوي" ،"عمشة عبد هللا " ،"حورية الصيد"،"يزن بشار الغوراني"

 ".زاد الخير خليل أبو شلة"والطفل  ،"عيدة خليل أبو شلة "الطفلة "، "محمد خليل أبو شلة"الطفل
إلى ذلك أكد مراسل مجموعة العمل بأن مشفى طفس المتاخم لبلدة مزيريب غص بعشرات الجثث 

 .ا تحت األنقاضوعدد كبير من الجرحى، كما أشار إلى أن عددا  كبيرا  من األشخاص ما يزالو 
ومن جهته نفى أحمد مجدالني عضو الوفد الفلسطيني إلى سوريا ووزير العمل في السلطة 

يكون هناك أي تجمع " الفلسطينية خالل تعقيبه على قصف المزيريب بالبراميل المتفجرة أن 
اك فلسطيني في بلدة مزيريب، واعتبر أن التجمع الوحيد في درعا هو مخيم درعا وفي سوريا هن

 ".أحد عشر تجمعا  وليس بينهم المزيريب

 
 من آثار القصف بالبراميل المتفجرة على مزيريب

علما  أن بلدة المزيريب التي تقع على بعد أحد عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا 
فلسطين،كما جنوب سورية يقطنها نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئا  فلسطينيا  جلهم من شمال 

أنهم يستضيفون المئات من العوائل النازحة من مخيم درعا، وفيها أربع مدارس ومستوصف 
 .لألونروا

نتيجة ألقاء الطيران الحربي برميل متفجر  9/2/2172الجدير ذكره أن انفجارا  وقع يوم األحد 
طالبا من  21لي التابعة لألونروا في المزيريب أدى إلى إصابة حوا" ترعان"بالقرب من مدرسة 

 .طالب المدرسة إلى جانب أربعة من موظفي المدرسة أحدهم إصابته خطيرة في صدره
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وبدورها أعربت األونروا عن استهجانها لهذا الهجوم الذي استهدف مبنى مدرسيا تابعا  لها وعدت 
بالتزاماتها تلتزم كافة أطراف النزاع في سورية "ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وطالبت أن 

المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وبأن تمتنع عن الخوض في نزاعها في مناطق 
كافة أطراف النزاع مسؤولون عن ضمان حماية المدارس والمستشفيات "، مشيرة إلى أن "المدنيين

 .والمنشآت التابعة لألمم المتحدة من أية هجمات واعتداءات أخرى
 

 :مخيم درعا
وعة العمل بأن مخيم درعا تعرض للقصف بالطيران الحربي أسفر عن وقوع عدد ذكر مراسل مجم

من الجرحى،تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
 .النظامي

ومن جانب آخر يعيش سكان المخيم حالة من الخوف والهلع بسبب اإلجراءات العسكرية المشددة 
 .النظامي في المناطق المتاخمة والمطلة على المخيم بهدف اقتحامهالتي يقوم بها الجيش 

 
 :مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط برميل متفجر على منطقة العباسة باتجاه المزارع 
 .الشرقية للمخيم، لم تسفر عن وقوع أي إصابات

 
 القصف على مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة
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 :اليرموكمخيم 
أورد مراسل مجموعة العمل من داخل مخيم اليرموك نبأ قيام الحراك الشعبي الفلسطيني باالنتشار 
داخل حارات مخيم اليرموك في محيط ساحة الريجة ومنطقة محكمة اليرموك كما تسلم عناصر 

يين على الحراك الشعبي مقرات الكتائب الفلسطينية وذلك بعد إعادة انتشار المقاتلين الفلسطين
 .حدود مخيم اليرموك

الهيئات العاملة على أرض مخيم اليرموك يوم و  ومن جهة أخرى قام وفد من ممثلي المؤسسات
ذلك بهدف الوقوف على و  بزيارة تفقدية لمخبز اليرموك الجديد االحتياطي، 71/2/2172اإلثنين 

 .مدى جاهزيته للعملو  حالته الفنية
عدم وجود أي أعطال بآالته ووجود و  المخبز على جاهزية المخبزو من جانبه أكد المسؤول عن 

وأضاف بأن المخبز جاهز للبدء بعملية إنتاج الخبز , تشغيل المخبزو  العمال المختصين إلدارة
 .المازوت لمخيم اليرموكو  الخميرةو  فور دخول الطحين

األماكن لتزيين جدرانها كما نفذ الوفد جولة ميدانية في شوارع مخيم اليرموك، النتقاء عدد من 
 .بعبارات ورسومات ترسم البهجة وتعيد االبتسامة إلى شوارع المخيم الكئيبة حسب تعبيرهم

 
 إنتشار الحراك الشبابي في مخيم اليرموك
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 :لجان عمل أهلي
أحذية على طلبة المدارس  71/2/2172وزعت جمعية اإلسراء للتنمية الخيرية يوم أمس 

 .المخيمات الفلسطينية إلى ضاحية قدسيا بريف دمشقالنازحين من 

 
 توزيع األحذية على طالب المدارس


