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 "ضحية( 071)في مخيم اليرموك إلى  ارتفاع حصيلة ضحايا الحصار"

 
 

 

  مجند من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي بريف دمشق، وأنباء عن إعدام
 .آخرين

 قصف واشتباكات ليلية في مخيم اليرموك بدمشق. 

  على التوالي( 576)استمرار نزوح أهالي مخيم حندارت في حلب عن مخيمهم لليوم. 

 ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقـتصادية على كاهل فلسطينيي سورية. 

 لعائدين األونروا تبدأ بتوزيع بعض المساعدات على الحاالت الصعبة في مخيم ا
 .بحماة

  السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف إصدار التأشيرات لالجئين الفلسطينيين
 .السوريين

 
 
 

 في مخيم اليرموك" أحمد دمحم منور"الالجئ جثمان 
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 ضحايا
محمود حازم أبو "وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء المجند 

تل الصوان ، من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، وذلك إثر االشتباكات في منطقة "جربوع
 .بريف دمشق

 
 "محمود حازم أبو جربوع"المجند 

هو وعدد من المجندين " خلدون النادر"يأتي ذلك في ظل ورود أنباء غير مؤكدة عن إعدام الرائد 
منذ عدة أيام، وذلك لرفضه ارسال تعزيزات لدعم الجيش السوري النظامي في معاركه، إال أنه لم 

 .تلك األنباءيتسن للمجموعة التأكد من صحة 
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين " أحمد دمحم منور"أما في مخيم اليرموك فقد قضى الالجئ 

بدمشق، وذلك إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش 
( 066)من القيادة العامة على مخيم اليرموك منذ أكثر  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .يوم
مما يرفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا الحصار الذين قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

 .ضحية حتى األمس( 076)سورية بتوثيقهم إلى 
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، فجر األمس، للقصف بعدد من القذائف التي 

منه، في حين اقتصرت األضرار على الماديات فقط، فيما تزامن مع استهدفت مناطق متفرقة 
 .ذلك القصف اندالع اشتباكات على أكثر من محور من محاور المخيم
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إلى ذلك ال يزال الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية يستمران بفرض الحصار المشدد 
 .يوم( 066)على المخيم منذ أكثر من 

 
 مخيم اليرموك

وذلك  ،يوما  ( 076)حلب فال يزال أبناء مخيم حندرات في حالة نزوح عن مخيمهم منذ أما في 
بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة عليه، يذكر أن المخيم ال يزال يتعرض للقصف 

فيما ال تزال معاناة العوائل النازحة , دى لدمار مساحات كبيرة من مبانيهالمتقطع والعنيف الذي أ
 .ة بالتفاقم وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة في صفوف أبنائهاعنه آخذ

وبشكل عام يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات اقتصادية 
متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا إليها حيث يتراوح إيجار المنزل 

، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد $066وحتى $ 066بين 
فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون 

 .من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم
روا عن عزمها توزيع بعض المساعدات المالية للعائالت وعلى صعيد آخر أعلنت وكالة األون

 .المصنفة تحت بند الحاالت الصعبة وذلك في مخيم العائدين بحماة
يذكر أن مخيم العائدين يستقبل عددا  كبيرا  من العائالت النازحة إليه من مختلف المخيمات ومدن 

دلب وريف وحماة ودير الزور والرقة ودرعا والال ذقية من المخيمات الفلسطينية دمشق وحلب وا 
التي تشهد حالة من الهدوء النسبي، إال أن سكانه يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه 
الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم واإلعتقال التي يقوم بها الجيش 

 .النظامي بين الحين واآلخر
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السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين وفي موضوع مختلف تستمر 

الفلسطينيين السوريين في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، األمر الذي أجبر المئات من 
فلسطينيي سورية إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم 

يذكر أن .ة حيث أن المعابر البرية تطلب تأشيرات دخول منهمدخولهم إليها بطريقة غير شرعي
 .تركيا تسمح بدخول الالجئين السوريين إلى تركيا دون تأشيرات

 
 8102شباط  -فبراير  82احصاءات وأرقام حتى 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 87922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 078)يوما ، والماء لـ ( 228)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 218)لليوم 

 .ضحية( 071)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئا  في ( 01،227)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (06) •

فق احصائيات و  الجئا  في مصر، وذلك( 2،111)الجئا  في لبنان، ( 20،211)و األردن
 .5606لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 215)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 572)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 272)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %71)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 209)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :يمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخ •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


