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قصف مدفعي يستهدف مراسم تشييع أحد أبناء مخيم خان الشيح "
 "يسفر عن ضحية وعدد من الجرحى

      

 
 

 أحد أبناء مخيم خان الشيح يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

  واشتباكات عنيفة على أطرافهقصف مدفعي على مخيم درعا 

 انقطاع طريق خناصر يفاقم من معاناة أهالي مخيم النيرب بحلب. 

 فلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون احتجاجاً على سياسة األونروا تقليص خدماتها. 

 توزيع مساعدات إغاثية على فلسطينيي سورية المهجرين إلى مدينة مرعش التركية 
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 ضحايا
قوات النظام السوري مجموعة من أبناء مخيم استهدفت 

خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي 
أثناء قيامهم بتشييع أحد أبناء المخيم، مما أسفر عن 

" إبراهيم محمود مفلح الكبيري "قضاء الالجئ الفلسطيني 
 وسقوط عدد من الجرحى، وقال مراسل مجموعة العمل

المتمركزة على تلة الكابوسية إن قوات النظام السوري "
قصفت التربة الشرقية للمخيم بقذائف المدفعية وذلك أثناء 

" زهير غازي فاعور"تشييع أبناء المخيم لجثمان الفقيد 
الذي وافته المنية يوم أمس وأوضح المراسل أن حالة 

لسوري سخط وغضب سرت بين أبناء المخيم نتيجة الستهدافهم المستمر من قبل قوات النظام ا
بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون مع علمها أنه ال وجود في المخيم ألي مسلح يتبع ألي جهة 

 .إنما اآلالف من المدنيين فقط
إلى ذلك نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض الجهة الشرقية من مخيم خان الشيح للقصف 

لم تسفر عن وقوع اصابات بين المدنيين، ونوه  ،وسقوط عدة قذائف على بيوت أهالي المخيم
المراسل أن حالة من االرتباك والخوف سرت بين المدنيين، وأشار إلى أن حواجز الجيش 
النظامي ما تزال تقطع جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، األمر الذي 

ناف األدوية والمواد الغذائية، وارتفاع أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية، وفقدان العديد من أص
 .أسعار بعضها اآلخر
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من سكان مخيم خان الشيح، " دمحم ناصر شهاب"وفي سياق متصل قضى الالجئ الفلسطيني 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا 

ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة ( 344)تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى 
 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

اندلعت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم درعا بين قوات المعارضة السورية المسلحة والجيش 
بات أمس الخميس ترافق ذلك مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وبقذائف الدباأول النظامي، يوم 

على أحياء ومنازل المخيم ودرعا البلد، مما خلف أضرارًا مادية بمنازل األهالي، ومن جهة أخرى 
تزداد يومًا بعد يوم معاناة أهالي مخيم درعا بسبب أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي 

أوضاعًا  شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله
واستمرار قطع الماء عن جميع  ،إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي

 .أرجاء المخيم منذ فترة زمنية طويلة
اما في حلب فقد ازدادت األوضاع المعيشية في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين سوءًا بعد 

إلى حلب من جهة الساحل ومدينة حماة، إثر تمكن تنظيم داعش من قطع طريق اإلمداد الوحيد 
على بلدة خناصر بالريف الجنوبي لمحافظة حلب  2102/ فبراير  –شباط / 22سيطرته يوم 
 .شمالي سورية

 
إلى ذلك أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية داخل مخيم النيرب أن أسواق 

أغلق الكثير من التجار محالهم واحتكروا المواد المخيم شهدت ارتفاعًا جنونيًا لألسعار، فيما 
الغذائية وغيرها لبيعها الحقًا بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن األزمة طالت محطات الوقود في 
المخيم، حيث شهدت هذه المحطات ازدحاما شديدًا منذ الساعات األولى إلعالن انقطاع الطريق، 

 .تفاعًا في أجرة النقل من المخيم الى المدينةخوفًا من فقدان مادة الوقود، رافق ذلك ار 
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و أضاف المراسل أن معظم المواد الغذائية والخضار، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في األسعار بعد 
آالف ليرة إن  7ساعة على انقطاع الطريق، الفتًا إلى أن سعر جرة الغاز وصل إلى  23مرور 

ليرة، فيما وصل سعر  411ليرة، والسكر  011ليرة، والفليفلة  211وجدت، وكيلو البندورة بلغ 
ليرة والفروج ألفي  3.211ليرة سورية، أما كيلو اللحمة فبلغ  272كيلو غرام من البطاطا إلى 

ليرة، مشيرًا إلى أن الفواكه غير متوفرة  021ضمة البقدونس و  ليرة، 221 -ليرة، وكيلو البصل 
 .نهائيًا في أسواق المخيم

ي مخيم النيرب من استمرار ارتفاع األسعار مما سيؤثر سلبًا على أوضاعهم إلى ذلك يتخوف أهال
المعيشية المتردية أصاًل جراء استمرار الحرب في سورية، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام 

 .وانتشار البطالة بين أبناء المخيم ،وعدم وجود مورد ماليو  الدوالر
من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في  وباالنتقال إلى لبنان، حيث شارك العشرات

جنوب لبنان، وذلك تنديدًا بالقرارات  -لبنان، باالعتصام الذي أقيم يوم أمس في منطقة القليلة 
 .والمتعلقة بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين" األونروا"األخيرة التي اتخذتها وكالة 
راجع عن قراراتها األخيرة التي تفاقم من معاناة الالجئين بالت" األونروا"وطالب المعتصمون وكالة 

 .الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية
الجئًا فلسطينيًا هجروا من سورية إلى لبنان، وذلك بسبب استهداف (32211) يذكر أن أكثر من

 .رمخيماتهم وأماكن إقامتهم بالقصف واالشتباكات والحصا

 
 لجان عمل أهلي

بعض المساعدات اإلغاثية على العائالت الفلسطينية السورية " فلسطينيو تركيا"وزعت لجنة 
سلل )المهجرة إلى مدينة مرعش التركية، وقد أكد القائمون على اللجنة أن المساعدات شملت 

ألشد فقرًا في ، كما قامت اللجنة بزيارة العائالت ا(حليب لألطفال  -فوط لألطفال  -غذائية 
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منازلهم لالطالع على أحوالهم المعيشية وقدمت لهم مبالغ نقدية بهدف تخفيف العبء االقتصادي 
 .عنهم ومد يد العون لهم

يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
وجنوب تركيا، وذلك بحسب آالف الجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط ( 0)و (2)

والذي أصدرته مجموعة العمل في " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تقرير 
 .آب الماضي/شهر أغسطس

 
 6102/ شباط ــ فبراير / 62/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (02211 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (325211 ) ًسوريًا في لبنان الجئًا فلسطينيا. 
 (2111 ) لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .2102يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.2)أكثر من- 

 .2102كانون األول 
 القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك

( 242)يومًا، والماء لـ ( 0130)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 602)لليوم 
 .ضحية( 002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .لييوم على التوا( 032)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0142)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 262)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


