
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 
 

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في تفجيرات السيدة "
 "الجئين 5زينب إلى 

      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني من أبناء مخيم النيرب في ريف حلب. 

  على أطراف مخيم خان الشيحقصف مدفعي واستهداف بالبراميل المتفجرة. 

 مطالبات بضمان إعادة الطلبة الذين خرجوا من مخيم اليرموك لتقديم االمتحانات. 

 عودة طالب الثانوية العامة إلى مخيم خان الشيح بعد تأدية امتحاناتهم. 
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 التطورات آخر

 5الفلسطينيين إلى ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات السيدة زينب بريف دمشق من الالجئين 
الجئين بينهم طفاًل واحدًا، وفق ما أعلنت عنه إحدى صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

 "محمد عبد الغفار ابو الهيجاء"و "محمود حسين تيم"الالجئ : بمخيم السيدة زينب، والضحايا هم
منطقة  وكانت "يونس عوض هللا النجار"والطفل  "محمد خالد الصواف"و "طه أحمد شرقي"و

لتفجير أودى بحياة العشرات  11/6/6116السيدة زينب بريف دمشق تعرضت يوم السبت 
والعديد من الجرحى، حيث تخضع المنطقة ومخيمها الفلسطيني المجاور لمكان التفجيرات لسيطرة 
أمنية سورية بالتعاون مع مجموعات فلسطينية موالية لها على رأسها القيادة العامة وفتح 

 .ة وجبهة النضالاالنتفاض

 
من أبناء مخيم النيرب أثناء االشتباكات التي اندلعت " إبراهيم كمال الداهودي"كما قضى الالجئ 

من جهة والجيش النظامي واللجان والفصائل الموالية له من " داعش"في ريف حلب بين تنظيم 
وكان قد ُهجر إلى  داعش، -جهة أخرى، ُيذكر أن الداهودي كان يقاتل إلى جانب تنظيم الدولة 

 .مخيم عين الحلوة جنوب لبنان في بداية األحداث في سورية

في غضون ذلك، استهدف الجيش النظامي المتواجد على تلة الكابوسية مساء اإلثنين، محيط 
مسجد الرحمن بقذيفة مدفعية مما أحدث فزعًا بين أبناء المخيم حيث تزامن مع إفطارهم، كما 

 .ة من المخيم من جهة أوتستراد السالم لقصف مدفعي من موقع التلةتعرضت المزارع القريب
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االثنين عددًا من البراميل المتفجرة على  –في حين ألقت طائرات النظام السوري ليل األحد 
األطراف الشرقية من مخيم خان الشيح غرب العاصمة دمشق، والمزارع والبلدات المحيطة به، 

 .اقتصرت أضرارها على الماديات

ويعتبر موقع تلة الكابوسية هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر الذي أصابهم من 
تلك التلة حيث القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا 

ضحية من الالجئين الفلسطينيين في مخيم ( 151)والجرحى، حيث وثقت مجموعة العمل أسماء 
 .لشيح قضى أكثرهم بقصف الطائرات والمدفعيةخان ا

في حين يشكو األهالي من استمرار تعرض الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق 
وخلق  ،وهو طريق زاكية للقصف والقنص ما انعكس سلبًا على وضعهم المعيشي ،المجاورة له

نتيجة انقطاع الطريق  ،باألسعارأزمات عديدة منها نقص حاد بالمواد الطبية والغذائية وغالء 
 .الوحيد عن الوصول للعاصمة دمشق

 
إلى ذلك طالب ذوو طالب الشهادة الثانوية الذين خرجوا من مخيم اليرموك وعدد من الناشطين، 
الشخصيات واألطراف المسؤولة عن الطالب بالعمل الجدي على ضمان إعادتهم إليه بعد انتهاء 

اصمة دمشق، وعبروا عن مخاوفهم من تعرض أبنائهم الموجودين امتحاناتهم الرسمية في الع
حاليًا في مركز اإلليانس للمساس بهم والضرر، داعين الجهات الراعية للطالب من طاقم تدريسي 

 .وقوى وفعاليات فلسطينية ضمان عودتهم بأمان بعد انتهاء االمتحانات
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اليرموك جنوب دمشق ومخيم خان مخيم -وكان الطلبة الذين خرجوا من مخيماتهم المحاصرة 
الشيح بريف دمشق الغربي، لتأدية امتحانات الشهادة الثانوية في سورية، قد شكوا اإلهمال 

بالعاصمة دمشق، والتي تشرف عليه " األليانس"والالمباالة لوضعهم المعيشي المؤقت في مركز 
 .مؤسسة الالجئين واألونروا

دم توفير المياه والطعام في المركز، كما أكد حيث تحدث ناشطون وعدد من الطالب عن ع
الطالب أن المركز يعاني من القذارة وعدم تنظيفه بشكل يومي، وشبه أحد الطالب المركز 
بالمعتقل وبأنه اليصلح على وضعه لسكن البشر، وطالبوا بتوفير المياه والكهرباء بشكل يومي 

 .المركز وعلى مدار الساعة، وتحسين الطعام واالهتمام بنظافة

وفي السياق، عاد العشرات من الطالب الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم خان الشيح لتأدية 
، حيث توجه طالب مخيم الشيح 6116ــ  6115امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 

لحة رغم القصف والقنص واالشتباكات المستمرة بين الجيش النظامي من جهة والمجموعات المس
التابعة للمعارضة السورية من جهة أخرى إلى مراكز امتحاناتهم في مدينة الكسوة ومنهم إلى 

 .مركز االليانس

حافلة ركاب تقل عدد من  11/5/6116استهدفت يوم  131الجدير بالتنويه أن دبابة من الفوج 
طالب الشهادة اإلعدادية من أبناء مخيم 

بعد  خان الشيح أثناء عودتهم إلى المخيم
تأدية امتحاناتهم، أسفر إطالق النار عن 
إصابة عدة حافالت بشكل مباشر 
وتعطلها على حافة الطريق وسط حالة 
من الذعر انتابت الطالب، هذا وقد 
استهدف عناصر الفوج الحافلة رغم 
رفعها علم األمم المتحدة والتنسيق الذي 

بعة التابعة للجيش النظامي من جهة األونروا من جهة والفرقة الساو  تم بين مؤسسة الالجئين
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أخرى، وعلمهم المسبق بموعد خروج ودخول الطالب، كما أصيبت طالبة من أبناء المخيم في 
الصف التاسع بشظية في الرأس، أثناء عودتها إلى منزلها في شارع الثانوية نقلت على الفور 

 .للعالج خارج المخيم رغم صعوبة الوضع األمني واستهداف المدنيين

 

 6132/ حزيران ــ يوينو/ 31/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 15511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 065511) •
لغاية يوليو " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئ فلسطيني سوري في مصر( 6111) •

6115. 
 .تركياالجئ فلسطيني سوري في ( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 1111) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 11.6)أكثر من  •

 .6115األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 603)يومًا، والماء لـ ( 1150)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 1113)
 .ضحية( 101)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

رة مجموعات أيام بعد سيط( 1130)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
ات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء استمرار انقطاع جميع الطرق: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


