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ساعة،  42ثالثة مجندين من جيش التحرير الفلسطيني يقضون خالل "
 "ضحية( 861)وارتفاع حصيلة ضحايا حصار اليرموك إلى 

 
 

 
 
 

 

 الجئ فلسطيني يقضي بطلق ناري في حي الميدان بحلب. 

 انتشار مرض اليرقان بين أهالي مخيم اليرموك المحاصرين. 

 القصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 توقف االشتباكات في مخيم العائدين بحمص واألمن يعتقل ثالثة من سكانه. 

 األمن السوري يعتقل الجئين فلسطينيين في حلب. 

  في مخيم اليرموك" كرنفال األمعاء الخاوية"لجان أهلية تنظم. 
 

 
 
 
 

 بعض ضحايا جيش التحرير الفلسطيني" عصمت اسماعيل"و "الدباغيزن "
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  ضحايا
نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية  7491من مواليد " عمر أحمد كوسا"قضى المسن 

القيادة العامة  –بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .ضحية( 761)يومًا، مما رفع حصيلة ضحايا الحصار إلى  (944)على المخيم منذ

 
 "عمر أحمد كوسا"

، "جميل دمحم"إلى ذلك وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء كل من 
المجندين في جيش التحرير الفلسطيني، وذلك إثر االشتباكات في ريف " عصمت اسماعيل"و

من أبناء مخيم العائدين بحمص، إثر " يزن رامز الدباغ" مدينة درعا، فيما قضى المجند
 .االشتباكات في بلدة القطيفة بريف دمشق

ساعة إلى ثالث ضحايا، فيما بلغ عدد  49مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير في أقل من 
ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين تم توثيقهم لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 .ضحية( 771)إلى 
في حي الميدان بحلب، وذلك إثر إصابته برصاصة " أحمد محمود تعمري "إلى ذلك قضى الشاب 

 .طائشة في الرأس، حيث تم نقله إلى المشفى إال أنه قضى متأثرًا بإصابته
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  آخر التطورات
أكدت مصادر طبية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لمراسل مجموعة 
العمل أنه لوحظ في األيام األخيرة ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض اليرقان بين األطفال والنساء 
وكبار السن في اليرموك، وذلك بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافة العامة، 
 –الناجم عن استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

يومًا، باإلضافة إلى منع حواجزهما إدخال المساعدات ( 944)ادة العامة على المخيم منذ القي
اإلغاثية والطبية العاجلة منذ أكثر من شهرين، إلى ذلك يستمر انقطاع المياه عن منازل المخيم 

 (.614)على التوالي، والكهرباء لليوم ( 764)لليوم 
طة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، أما في ريف دمشق فقد تعرضت المزارع المحي

تزامنت مع سماع أصوات إنفجارات عنيفة استهدفت " 731"لعملية قصف متقطعة مصدرها الفوج 
مدينة القنيطرة، يأتي ذلك في ظل استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 

ي يضطر األهالي إلى سلوكه بالرغم الذ" خان الشيح –زاكية "العاصمة دمشق، باستثناء طريق 
من المخاطر التي تعتلي ذلك، حيث يتعرض الطريق لالستهداف المتكررة خاصة بفترات الظهيرة 

 .عند مرور األهال منه
والتي اندلعت يوم أمس بين  وباالنتقال إلى حمص حيث توقفت االشتباكات داخل مخيم العائدين،

المخيم، إثر قيام األمن السوري بحملة دهم واسعة األمن السوري وعدد من المسلحين داخل 
 .أسفرت عن مقتل عنصر أمن وجرح عدد منهم أثناء محاولتهم اقتحام أحد المنازل

 
 توقفت االشتباكاتبعد  مخيم العائدينأحد مباني 
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وبحسب إفادة أحد السكان بأن توقف االشتباكات جاء بعد أن قام األمن السوري باعتقال عدد من 
رامي "عائالت المطلوبين من بينهم نساء، و بسبب الضعط الممارس على المسلحين قام كل من 

" أبو دمحم " وسام السيد "من أهالي ترشيحا،  ،في العقد الرابع من العمر" أبو خليل " خليل صبحة
، وشاب من "أبو الغور " أحمد الشعبي المعروف "في العقد الخامس من العمر من أهالي صفد،

نازح من دمشق إلى المخيم لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من اسمه األول بتسليم " العمايري  آل
 .أنفسهم إلى األمن السوري 

وفي السياق عينه شهد المخيم فجر األمس اشتباكات متقطعة بين األمن السوري وعدد من 
ألولى، إلى ذلك الشبان المسلحين داخل المخيم، حيث استمرت االشتباكات حتى ساعات الفجر ا

خلت شوارع وحارات المخيم من حركة المارة والسيارات، كما إغلقت المدارس والروضات 
والمحاالت التجارية أبوابها خوفًا من تجدد االشتباكات، فيما قام األمن السوري بفرض حصار 
ل على مداخل ومخارج المخيم حيث عمد إلى إغالق معابر المخيم الثالثة وعدم السماح بدخو 

 .سيارات الخضار والمواد التمونية إلى المخيم
دمحم "أما في حلب فقد قام األمن السوري، يوم أمس، باعتقال كل من الالجئين الفلسطينيين 

 .من سكان مخيم النيرب بحلب( سنة ٧٤)  "شحادة ميعاري "، و(عاماً  41" )درباس
لتي أنشأها بعض أهالي مخيم كان قد انضم إلى عناصر اللجان الشعبية ا" الميعاري "ويذكر أن

النيرب للدفاع عن مخيمهم من أي هجوم، ولكن الشاب فضل ترك السالح بعد أن تم تشكيل لواء 
 .القدس الذي بات يشارك بالقتال مع الجيش السوري خارج حدود المخيم

 
 
 

 لجان عمل أهلي
كرنفال األمعاء " اليوم الخميس نشاطًا بعنوان تنظم مجموعة جنين الكشفية في مخيم اليرموك

وذلك بهدف ايصال صوت أهالي اليرموك المحاصرين إلى منظمات حقوق اإلنسان " الخاوية
واألونروا وكافة الجهات المعنية من أجل التحرك بشكل جاد و فاعل لرفع الحصار عن اليرموك 

نقاذ من تبقى من سكانه و تحييدهم عن الحرب الدائرة في سورية  .وا 
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 4182شباط  -فبراير  42وأرقام حتى احصائيات 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 43922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  (2666) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 639)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 299)لليوم 
 .ضحية( 863)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 869)

الجئًا ( 81،613)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 6،111)الجئًا في لبنان، ( 28،211)في األردن و 

 .4179لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ  :مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 218)حوالي 
يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي :السبينة مخيم •

 .أيام على التوالي( 231)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 634)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 286)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


