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عن جرحى وأضرار  قصف يستهدف مخيم خان الشيح يسفر"
 "مادية في منازل األهالي

      

 
 

  ذوو مريض فلسطيني سوري مهجر إلى لبنان يناشدون مساعدتهم بدفع تكاليف

 (.$0888)عالجه البالغة 

  األخيرة" األونروا"سورية يعتصمون في بيروت ضد قرارات فلسطينيو. 

 (3 )فلسطينيين من أبناء مخيم السيدة زينب قضوا خالل شهر كانون الثاني الماضي. 

  توزيع بعض المساعدات العينية على فلسطينيي سورية في منطقة وادي الزينة
 .بلبنان
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  آخر التطورات
تعرض مخيم خان الشيح ومحيطه يوم أمس لقصف مدفعي وسقوط عدد من القذائف على 

أفاد مراسل مجموعة العمل أنه تم استهداف المخيم بقصف مدفعي  حيثأماكن متفرقة منه، 
 ،مصدره موقع الجيش السوري في تلة الكابوسية، حيث سقط عدد من القذائف على المخيم

انوية، وأخرى سقطت على مفرق شارع نستلة، حيث أصيبت اثنتان منها سقطتا في شارع الث
الالجئة فريال علي إثر سقوط قذيفة على منزلها، وأشار المراسل أن حالة من االرتباك والخوف 

( 4)سرت بين المدنيين، تزامن ذلك مع استهداف الطائرات السورية المزارع المحيطة بالمخيم بـ 
 .م ومنطقة العباسة ومحيط شارع السعيدغارات جوية، من جهة أوتوستراد السال

 
وفي موضوع مختلف، ناشد أهالي الالجئ الفلسطيني السوري خالد عبد الهادي، المهجر في 
منطقة البقاع في لبنان، كافة الجهات اإلغاثية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واألونروا 

لولدهم الذي كسرت يده اليمنى جراء سقوطه والصليب والهالل األحمر لمد يد العون والمساعدة 
على الجليد، حيث تم نقله على الفور إلى مشفى يسوع في بيروت لتلقي العالج فيها، وبعد أن 

قام األطباء بمعاينته أخبروا عائلته أنه يحتاج إلى عملية 
تركيب أسياخ وصفائح بالتين ليده، وأن تكلفة تلك 

 .الردو ( 0888)العملية مع أجرة المشفى 
مما اضطر عائلة خالد التي ال تملك قوت يومها إلى 
إطالق نداء استغاثة لجميع المعنيين بعد أن عجزت 
عن تأمين مبلغ العملية كاماًل، منوهة أن المشافي في 
لبنان تعمد إلى احتجاز المريض ريثما يسدد ذويه 

 .المبالغ المترتبة عليها
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والذين  ،لتي يعانيها فلسطينيو سورية في لبنانهذه الحادثة تكشف مدى المأساة الحقيقية ا
يشتكون من أوضاع معيشية صعبة وأزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم 
وجود دخل ثابت يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء 

 .القوانين التي وضعتها السلطات اللبنانية عليهم
بنان أيضًا شارك الجئون من فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان، باالعتصام الذي أقيم وفي ل

يوم أمس في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك تنديدًا بالقرارات األخيرة 
 .والمتعلقة بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين" األونروا"التي اتخذتها وكالة 

بالتراجع عن قراراتها األخيرة التي تفاقم من معاناة الالجئين " األونروا"صمون وكالة وطالب المعت
 .الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية

الجئًا فلسطينيًا هجروا من سورية إلى لبنان، وذلك بسبب  (40588) يذكر أن أكثر من
 .إقامتهم بالقصف واالشتباكات والحصاراستهداف مخيماتهم وأماكن 

 
  احصائيات

أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم 
" تيسير رحال: "يناير المنصرم هم–السيدة زينب بريف دمشق قضوا خالل شهر كانون الثاني 

 .استمرار الصراع الدائر في سوريةجراء " جهاد دمحم خليل"و ،"جهاد دمحم أحمد علي"و
الجدير ذكره أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم السيدة زينب بريف 

ضحية، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة ( 58)دمشق منذ بداية األحداث في سورية إلى 
 .العمل من أجل فلسطينيي سورية
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  لجان عمل أهلي
ة إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع جمعية اإلرشاد واإلصالح ألبسة وزعت الهيئة الخيري

ادي الزينة في إقليم الخروب و  شتوية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة
عائلة استفادت من  008جنوب لبنان، إلى ذلك نوه مسؤول الهيئة في منطقة وادي الزينة 

 .مهجرة في المنطقة وبعض األسر من المجتمع المحليالتوزيع الذي استهدف األسر ال

 
 1122/ شباط ــ فبراير / 21/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 405588)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 05588) •
لغاية " األونروا"وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 0888)

 .0805يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.0)أكثر من  •

 .0805كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0804)ر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكث( 220)لليوم 
 .ضحية( 005)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 500)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 000)

ات يوم بعد سيطرة مجموع( 0800)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 28)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

لة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواص: مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


