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خراج بعض الحاالت اإلنسانية العاجلة منه"  "قصف على مخيم اليرموك، وا 

 
 
  في سورية، يدعو لتوزيع المساعدات، " 41"بيان منسوب للفصائل الفلسطينية الـ

 .وفرصة جديدة لحوار مع المسلحين

 الحرب في سورية يفاقم من معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم السيدة  استمرار
 زينب

 .استهداف محيط مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين بالالذقية بعدد من القذائف

  توزع مساعداتها على الالجئين الفلسطينيين والسوريين في كلس " المرحمة"قافلة
 التركية

 لسطيني تواصل تقديم خدماتها ألبناء المخيمات الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الف
 الفلسطينية في سورية

  للتنمية واإلغاثة تنظم أمسية شعرية في مخيم جرمانا" جفرا"مؤسسة 
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 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، لالستهداف بعدد من قذائف 

، مما أدى إلى وقوع إصابتين عرف منهما الالجئة الهاون التي سقطت على مناطق متفرقة منه
، والتي سمحت حواجز الجيش النظامي لها بالخروج لتلقي العالج العاجل في "غالية مصطفى"

لتلقي العالج، " ديب سعدية"مستشفيات العاصمة دمشق، إلى ذلك سمح أيضًا بخروج السيد 
 ".قاسم وهاشم فرج"باإلضافة إلى الطفلين 

مستشفيات ومستوصفات المخيم متوقفة عن العمل بإستثناء مشفى فلسطين الذي  يذكر أن جميع
يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة، حيث أدى الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي 

 .القيادة العامة على المخيم إلى توقف تلك المنشآت عن العمل –ومجموعات الجبهة الشعبية 
الصفحات الفلسطينية المقربة من النظام السوري، صورة لبيان نسب في السياق تناقلت عدد من 

المتواجدة في سورية، فقد أكد البيان على تنفيذ المبادرة " 41"إلى الفصائل الفلسطينية الـ 
، المدعومة من القيادة السورية من أجل إعادة أهلنا "1141-6-14"الفلسطينية الموقعة بتاريخ 
 .، وذلك بحسب البيانإلى بيوتهم بمخيم اليرموك
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فيما أشار البيان إلى أنه وبعد أن أدان المسلحون داخل المخيم االغتياالت للناشطين فيه وعلى 
رأسهم أبو أحمد طيراوية، وأبو العبد عريشة فقد قررت الفصائل، استمرار العمل على توزيع 

ين إلعطاء فرصة جديدة المساعدات الغذائية والدوائية في مخيم اليرموك، مضيفًا أنهم مستعد
الستئناف الحوار مع من وصفهم البيان بالمسلحين، وفق المذكرة التفسيرية لالتفاق المذكور، 
وتشكيل لجنة لإلشراف على تنفيذها فورًا لبدء تنفيذ حيادية المخيم، يشار أن مجموعة العمل لم 

 .تتمكن من التأكد من صحة البيان من جهة أخرى
فيعاني مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين، من تبعات استمرار الحرب أما في ريف دمشق، 

الدائرة في سورية، خاصة من الناحية االقتصادية، والتي تتلخص في غالء ايجارات المساكن 
وارتفاع أسعار المواد التموينية وانتشار البطالة، يذكر أن المخيم يعد من المخيمات الفلسطينية 

حيث يسيطر عليه الجيش النظامي بشكل كامل فيما تنتشر حواجز الجيش الهادئة نسبيًا، 
 .النظامي على مداخله وفي المناطق المحيطة به

 
 مخيم السيدة زينب

الذقية، حيث استهدف محيط مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين بنحو ثالث لوباالنتقال إلى ا
مخيم الرمل من المخيمات الفلسطينية قذائف دون أن تخلف أي أضرار مادية تذكر، يشار أن 

الهادئة نسبيًا، وذلك بسبب موقعه في مدينة الالذقية والتي يسيطر عليها النظام بشكل كامل، إلى 
ذلك يستقبل المخيم العشرات من العوائل الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف 

 .والحصار واالشتباكات
، يوم أمس، بتوزيع مساعداتها اإلغاثية العاجلة على المئات "مرحمةال"أما في تركيا فد بدأت قافلة 

 .من العائالت الفلسطينية والسورية المتواجدة في مراكز اإليواء في مدينة كلس التركية وضواحيها
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المساعدات شملت المواد الغذائية والبطانيات، كما تخلل التوزيع، تقديم بعض الحلويات على 
 .ي مراكز اإليواءاألطفال المتواجدين ف

يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سوريا إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم 
ودخولها في الصراع الدائر، حيث تشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد الالجئين 

 .الجئ 0111و 0111الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا يتراوح ما بين 

 
 دات في تركياتوزيع المساع

 لجان عمل أهلي
أعلنت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية عن عزمها إقامة أمسية شعرية في مخيم جرمانا لالجئين 

 ."مجد الشعر العربي"الفلسطينيين، وذلك تحت عنوان 
إلى أنه سيشارك في األمسية عدد من الشباب والشابات المهتمين بالشعر، " جفرا"فيما أشارت 

مجموعة من القصائد، والخواطر، والنثر، فيما دعت المؤسسة الشباب الراغبين وذلك من خالل 
 .بالمشاركة للتواصل معها وذلك قبل يوم األحد القادم

ومن جانب آخر قام مكتب الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتزويد الصيدلية اإلسعافية 
وذلك لتهيئة الصيدلية  ،ة واللوازم الطبيةفي مكتب الخيرية بمخيم العائدين في حماه ببعض األدوي

لتقديم الخدمات الطبية على األهالي، يذكر أن الهيئة كانت قد وزعت مطلع الشهر الجاري 
مساعدات نقدية على عدد من المرضى في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، 

للمتابعة " صناع الغد"لخيرية مشروع إلى ذلك أطلق قسم التنمية والتمكين المجتمعي في الهيئة ا
 .الدراسية لمرحلة التعليم االبتدائي للطالب الفلسطينيين النازحين في منطقة قدسيا بريف دمشق
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 5105شباط -فبراير  5مجموعة العمل احصائيات وأرقام حتى 
 صولوا إلى أوروبا خالل األربع سنواتو  الجئًا فلسطينيًا سورياً ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  (2632) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 959)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 539)لليوم 
 .ضحية( 095)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ( 049)

الجئًا ( 04241)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80)  •
لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 45111)في األردن و

1141. 
منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى: مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 410)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 451)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 955)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (599)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )ريق باستثناء ط


