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ارتفاع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين غير النهائية في "
 "الجئا   42جيرات السيدة زينب إلى تف

      

 
 

 الجيش النظامي يستهدف منازل الحي الشرقي في مخيم خان الشيح 

  تواصل مشاريعها اإلنسانية في مخيم خان الشيحهيئة فلسطين الخيرية 

  ويتكتم " عمر وبهاء زعزع"األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين
  على مصيرهما
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 التطورات آخر
إلى " السيدة زينب"ارتفعت حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في تفجيرات منطقة 

 :وهم ،الجئين فلسطينيين جدد يوم أمس 5م نعي الجئًا فلسطينيًا، حيث ت 42
من سكان منطقة الحجر ( القيادة العامة)أحد عناصر الجبهة الشعبية " خالد الرحال"الالجئ 

، "أحمد محمود جفران"، والالجئ "دمحم مجد الشريف"األسود المجاور لمخيم اليرموك، والالجئ 
والء "بات جيش التحرير الفلسطيني وزوجته من مرت" كنان دمحم ذيب علي صالح "والمالزم أول 

 .الجئاً  651، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني في سورية إلى "فواز صالح

 
تجدر اإلشارة إلى أن عدد ضحايا الالجئين الفلسطينيين في تفجيرات السيدة زينب ليس نهائيًا، 

التعرف عليهم، في حين تتحدث األنباء عن نظرًا لوجود جثث مجهولة الهوية حيث تتم محاوالت 
السوق و  الجئًا فلسطينيًا، علمًا أن مخيم السيدة زينب هو مالصق لمكان االنفجارات، 61قضاء 

 .المستهدف هو المكان الذي يمارس فيه أبناء المخيم أعمالهم التجارية
يح، أن الجيش النظامي وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي قالت األنباء الواردة من مخيم خان الش

استهدف بالرشاشات الثقيلة منازل المدنيين بالحي الشرقي في المخيم، مما أثار الخوف والقلق 
بين أبناء المخيم وخاصة بين األطفال، كما قصفت مدفعية النظام المزارع المحيطة بالمخيم من 

 .جهة أوتستراد السالم
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للمزارع المحيطة بالمخيم، ويحاول قطع المنفذ  يشار إلى أن الجيش النظامي يواصل استهدافه
الوحيد ألبناء المخيم الرابط مع بلدة زاكية بين الحين واآلخر والذي سقط عليه العديد من الضحايا 

ضحية من أبناء المخيم منذ بدء  621جراء القصف والقنص، في حين وثقت مجموعة العمل 
 .أحداث الحرب في سورية

إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون  وفي سياق مختلف ونظراً 
على األراضي السورية، تسعى هيئة فلسطين الخيرية حثيثًا إلى توفير االحتياجات الضرورية التي 
تمّكن الالجئ في مخيم خان الشيح وبقية المخيمات الفلسطينية في سورية من الصمود والثبات 

 .ية والحياتية اليوميةوتجاوز العقبات االقتصاد

 
ونفذت الهيئة سلسلة من المشاريع اإلغاثية والخيرية والخدماتية في السنوات الخمس الماضية، 
حيث استكملت في خان الشيح بريف دمشق الغربي مشروع اإلغاثة العاجلة، من خالل تقديم 

الخيرية جهودًا كبيرة المساعدات الغذائية للعائالت المقيمة في المخيم، وبذلت هيئة فلسطين 
 .لتوفير المواد الغذائية ألهالي المخيم، وذلك في ظل النقص الحاّد للغذاء

كما آخذت هيئة فلسطين الخيرية على عاتقها التكفل بمركز اإليواء الذي أقيم في جامع الهدى 
ئالت فقدمت له كافة المستلزمات والمساعدات اإلغاثية، يضاف ما قدمته من مشاريع خدمية للعا

الفقيرة في المخيم وتقديم الدعم النفسي لألطفال في مراكز اإليواء وغيرها من الخدمات األساسية 
كشراء معدات لصيانة شبكة الكهرباء في المخيم وصيانة وتشغيل مقسم هاتف خان الشيح 

بئة ، ورفع األنقاض والمحافظة على نظافة المخيم، وتع وتزويده بكافة المستلزمات التي يحتاجها
 .المياه ألهالي المخيم

ُيذكر أن هذه المبادرات تأتي في سياق برامج خدمة المجتمع المدني التي تتوالها هيئة فلسطين 
الخيرية، في ظل غياب تام للجهات الخدمية والمؤسسات الرسمية السورية ووكالة األونروا في 

 .مخيم خان الشيح
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منذ ( عاماً  42" )عمر عدنان زعزع"الفلسطينيين  إلى ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين
وذلك بعد مداهمة مكان عمله في مدينة جرمانا بريف  ،وحتى اللحظة 4162عام  \ 4شهر 

المعتقل منذ تاريخ ( عامًا  41" )بهاء عدنان زعزع " دمشق من قبل عناصر النظام السوري، و
ة بريف دمشق، ولم ترد عنهما أي وذلك أثناء مروره من حاجز بيجو في السبين 41/61/4166

 .معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما

 
 4102/ شباط ــ فبراير / 42/وأرقام حتى  إحصائيات # فلسطينيو سورية

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 65511) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 245511) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111) •

 .4165يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 16.4)أكثر من  •

 .4165األول كانون 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 566)يومًا، والماء لـ ( 6125)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 326)لليوم 
 .ضحية( 625)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

نع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بم: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 263)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6164)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 136)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : نب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زي •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


