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فلسطينيًا على األقل قضوا في تفجيرات السيدة زينب بريف  02"
 "دمشق

      

 
 

 انقطاع الطريق الوحيد الذي يمد مدينة حلب ومخيم النيرب بالبضائع والمؤن 

  ماءعلى التوالي مخيم اليرموك بال ( 235)لليوم 

 "تستمر بتقديم خدماتها لنازحي اليرموك في المناطق المتاخمة للمخيم" جفرا 

 بعد صفقة التسوية في " عادل دياب"يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني  األمن السوري
 حمص
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 آخر التطورات
ذكر مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم السيدة زينب أن عدد الالجئين 
الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة التفجيرات التي استهدفت يوم أول أمس األحد منطقة السيدة زينب 

رجال، مشيرًا إلى أن  7نساء، و 02ضحية، بينهم ثالثة أطفال، و 02جنوبي دمشق، بلغ 
 :يين مرشحة لالزدياد، والضحايا همحصيلة الضحايا من الالجئين الفلسطين

مريم خليل "، والالجئة "حبيب إبراهيم محمود حسن"، و"قيس دمحم عيسى"و" دمحم أيمن صالح"الطفل 
، "عائشة محمود"و ،"نوال دمحم ذيب"، و"أمنة حمد ذيب الفي"، و"أم معتز مهاوش"، و"العيسى

، "إسالم دمحم دمحم"، و"كوثر كامل إبراهيم"، و"سمر كامل إبراهيم"، و"ديمة دمحم"، و"رغد أحمد"و
، "حكم محمود سليم"، و"علي مرعي عبد هللا"، و"ياسر جهاد رهبان"، و"إبراهيم بكردمحم " والالجئ

المسؤول العسكري لجبهة " هيثم دمحم سليمان"، و"نصر أحمد حمود"، و"دمحم محمود المرعي"و
النضال الشعبي الفلسطيني في مخيم السيدة زينب، وُعرف من أسماء المصابين كل من الالجئين 

 ."صالح رجا الفزع"، والشاب "سخالد محمود خمي"

 
وكانت عدة انفجارات ضربت منطقة السيدة زينب بريف دمشق يوم أول أمس أودت بحياة أكثر 

سعاف الجرحى حتى وقت  072ضحية و 02من  جريحًا، في حين استمرت عمليات االنقاذ وا 
 .متأخرمن يوم أمس

التفجيرات لسيطرة أمنية سورية بالتعاون مع وتخضع المنطقة ومخيمها الفلسطيني المجاور لمكان 
 .مجموعات فلسطينية موالية لها على رأسها القيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة النضال

وفي سياق مختلف انقطع يوم أمس طريق حلب األساسي طريق خناصر الرابط بمدينة حماة 
فة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة ودمشق، والذي يمد حلب ومخيم النيرب بالبضائع والمواد المختل

بين الجيش النظامي والمجموعات الموالية له من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة 
 .المحاذية للطريق" رسم النقل"أخرى، وتم االستيالء خاللها على قرية 
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فيما عبر أبناء مخيم النيرب عن حالة قلق كبيرة بسبب نتائج قطع الطريق ووقف دخول 
ئع، مما ينذر بأزمة جديدة وخوف من ارتفاع أسعار المواد والذي سيزيد من األعباء البضا

المترتبة على الالجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم النيرب، يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم 
االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق المتاخمة له، وأن موقع مخيم النيرب 

صق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد المال
 .تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

 
وفي جنوب دمشق يشتكي من تبقى من سكان مخيم اليرموك من استمرار انقطاع المياه عن 

يومًا على التوالي، مما اضطرهم للذهاب إلى المناطق المجاورة ( 230)جميع أرجاء المخيم منذ 
فيما أفاد أحد الناشطين أن األهالي  للمخيم من أجل الحصول على بعض ليترات من ماء الشرب،

اعتمدوا على اآلبار االرتوازية بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باألتربة والرواسب، 
ار العديد من األمراض بينهم خاصة األمراض المتعلقة بالكلى والنظافة مما أدى ذلك إلى أنتش

 .العامة
يذكر أن استمرار إيقاف السلطات السورية تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من المناطق 

 .أدت إلى تفاقم أزمتي المياه والنظافة 0202/أيلول/9المجاورة منذ يوم 
لإلغاثة والتنمية، بحملة تنظيف للحارات " جفرا"ع لمؤسسة وبدوره يستمر قسم الخدمات التاب

والشوارع التي يقطنها أهالي مخيم اليرموك في المناطق المتاخمة للمخيم التي نزحوا إليها، ويأتي 
ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسات اإلغاثية إلبعاد النفايات عن منازل األهالي للحد من 

 .انتشار األوبئة واألمراض
" عادل أديب دياب"في غضون ذلك ال يزال النظام السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني 

وذلك أثناء خروجه من مدينة حمص  ،وحتى اللحظة 02\23\0202منذ تاريخ ( عاماً  03)
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القديمة في صفقة التسوية التي تمت في المدينة بين قوات النظام ومجموعات المعارضة، حيث 
سة األندلس بحمص ومن ثم إلى جهة مجهولة ولم ترد عنه أي معلومات بعد تم اقتياده إلى مدر 

 .ذلك

 
 0202/ شباط ــ فبراير / 00/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

  (02222 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (205222 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (0222 ) لغاية " األونروا"مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في

 .0202يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.0)أكثر من- 

 .0202كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

( 230)والماء لـ  ،يوماً ( 0222)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، و ( 900)لليوم 
 .ضحية( 002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 030)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0230)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 72)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 090)حوالي : مخيم درعا. 
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 الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

 قطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار ان: مخيم خان الشيح
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


