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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في تفجيرات "
 "الجئا  ( 37)السيدة زينب بريف دمشق إلى 

      

 
 

 استهداف المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح بالصواريخ والبراميل المتفجرة 

  الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا عند الحدود التركية يطالبون المؤسسات ذوو
 الفلسطينية بالتحرك لدفن جثامين ذويهم

 "يدينان التفجيرات التي استهدفت حي السيدة زينب بريف " حماس"و" األونروا
 دمشق

  كتاب مدرسي لطالب المرحلة الثانوية إلى مخيم اليرموك المحاصر( 099)إدخال 
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 ضحايا
ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في التفجيرات التي استهدفت حي السيدة زينب بريف 

( 7)الجئة و( 73)و الجئاً ( 77)الجئًا فلسطينيًا، حيث تم توثيق ( 37)دمشق قبل أيام إلى 
 :أطفال، غالبيتهم من أبناء مخيم السيدة زينب وهم

إبراهيم "، و"دمحم محمود المرعي"، و"هللا الرحالخالد عبد "، و"حكم حسن"و "حبيب حسن"الالجئ 
هيثم "، و"علي مرعي عبد هللا"، و"نصر أحمد حمود "، و"ياسر جهاد رهبان"، و"كامل إبراهيم 

علي موسى احمد "، و"عبد الرحمن حديد"، و"هيثم الدخيل"، و"احمد الدخيل"، و"سليمان خزاعي
جيش تحرير " كنان صالح"، والمالزم اول "نأحمد محمود جفرا"، و"علي مرعي"، و"العبد هللا

المسؤول العسكري لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مخيم " هيثم دمحم سليمان"فلسطيني، و
 .السيدة زينب

أم معتز "ام عدي، و" حمدة مهاوش"، و"كوثر كامل ابراهيم"، و"سمر كامل ابراهيم"والالجئة 
عائشة "، و"نوال دمحم ذيب الالفي"، و"عائشة علي عقلة"و، "أمنة أحمد ذيب الالفي"، و"مهاوش
ماجدة "، و" حسنهدى دمحم"، و"فاطمة حديد"، و"ديمة دمحم عيسى"، و"رغدة راتب عيسى"، و"محمود

، والطفل "اسالم دمحم طعمة"، والطفلة "ريم ماهر"، والطفلة "الطفلة ساجدة خالد"و، "نمر الخطيب
نور "، والطفل "قيس دمحم محمود عيسى"، والطفل "م خالد خشانوسا"، والطفل "دمحم ايمن صالح"

 ".الدين دمحم ناصر عيسى

 
يذكر أن المنطقة ومخيمها الفلسطيني المجاور لمكان التفجيرات يخضعان لسيطرة أمنية سورية 
بالتعاون مع مجموعات فلسطينية موالية لها على رأسها القيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة 

 .النضال
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 آخر التطورات
استهدفت الطائرات السورية المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بالصواريخ والبراميل المتفجرة، 
حيث تم إلقاء برميل متفجر ليل أول أمس على شارع الرضا على أطراف المخيم، مما سبب حالة 

ا ألقت الطائرات فزع بين األهالي والخوف من استهدافهم وخاصة بين األطفال والنساء، كم
السورية برميلين متفجرين على أطراف أوتوستراد السالم من جهة منطقة الحسينية، تزامن ذلك مع 

 .قصف المزارع الواقعة بين خان الشيح ومنطقة الديرخبية بأربعة صواريخ
وهو الطريق  ،خان الشيح بالرشاشات الثقيلة -إلى ذلك استهدف الجيش النظامي طريق زاكية 

د الذي يمد أبناء مخيم خان الشيح بالمؤن وحاجاته الضرورية، علمًا أن جميع الطرق الوحي
 .المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق زاكية بالرغم من خطورته العالية

وعلى صعيد آخر، ناشد ذوو الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى 
كية قادمين من مدينة القامشلي السورية، عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي األراضي التر 

سورية، جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية واألهلية المتواجدة في تركيا بالعمل على دفن 
جثامين ذوييهم المحتجزة في إحدى البرادات العسكرية التركية عند نقطة معبر إبراهيم 

 .مع كردستان العراق، وذلك ووفقًا لألهاليعلى الحدود ( خابور)خليل

 
، أن إجراءات الدفن تتطلب موافقة من القاضي "حنان حسن موسى"وأضاف ذوو الضحية 

أم لطفلتين )العسكري التركي في منطقة شرنق، مؤكدين أن جثامين كل من حنان حسن موسى 
من أبناء مخيم السيدة ، وآمنة خالد صالح، وعماد إبراهيم عزوز، (7771-71-71من مواليد 

إلى ذلك طالب األهالي  ،زينب بريف دمشق ال تزال موجودة في ذلك البراد منذ حوالي األسبوعين
 .دفن جثامين ذويهم في مقابر المسلمين بتركيا وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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استهدفت التفجيرات التي ( األونروا)وفي موضوع مختلف، أدانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 711، والتي راح ضحيتها بحسب بيان األونروا بحياة (1|17)حي السيدة زينب بريف دمشق في 

 .شخصًا تقريباً 
في بيانها عن إدانتها وبأشد العبارات الممكنة أولئك األشخاص الذين تسببوا ( األونروا)وعبرت 

ر عدد ممكن من والتي كانت تهدف عمدا إلى قتل أكب" المذبحة الطائشة"بما وصفته بـ 
 .األشخاص المدنيين بحسب البيان

التفجيرات التي وقعت في حي السيدة زينب جنوب ريف " حماس"ومن جانبها، أدانت حركة 
ضحية، بينهم ( 711)دمشق يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وأودت بحياة أكثر من 

 .الجئا فلسطينياً ( 31)
" األونروا"في بيانها اليوم الخميس، األمم المتحدة، ووكالة ودعت دائرة الالجئين في حركة حماس 

 .للعمل الجاد لبسط سيطرتها لتأمين حياة الالجئين الفلسطينيين في سوريا
وتمّنت الدائرة أن يكون هناك حلول فعلية من المجتمع الدولي تنهي حالة النزاع المسلح في 

 .سوريا، داعية أطراف الصراع إلدانة هذه التفجيرات
 

 لجان عمل أهلي
كتاب مدرسي لطالب المرحلة ( 711)أدخلت الهيئة الخيرية إلى مخيم اليرموك المحاصر حوالي 

في مدرسة عبد القادر الحسيني، وذلك لتلبية ( األدبي -العلمي )الثانوية العامة لكال الفرعين 
ومجموعاته احتياجات الطالب بالمخيم المحاصر في ظل استمرار حصار الجيش النظامي 

 .على المخيم( النصرة)و( داعش)الموالية وسيطرة تنظيمي 
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قد أعلنت على موقعها اإللكتروني ( األونروا)وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
أن هناك نسبة كبيرة من الطالب الفلسطينيين في سورية اضطروا لترك مدارسها، بسبب تزايد 

 .عدم القدرة على تأمين الطعام والصعوبة في إيجاد مكان بديل للسكنمستويات الفقر والبطالة و 
يشار إلى أن الصراع في سوريا ال يزال يؤثر بشكل مباشر على التعليم لالجئين الفلسطينيين 
الذين يعيشون في سوريا، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في 

الكثير من طالب الشهادة الثانوية من مغادرة المخيم لتقديم  الحصول على التعليم، ويعتبر خوف
من االعتقال والتصفية أحد أبرز المعوقات التي تعترض حركة التعليم ( إن سمح لهم)امتحاناتهم 

 .للشباب في مخيم اليرموك
 

 5102/ شباط ــ فبراير / 52/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 015111)سوريًا في األردن، والجئًا فلسطينيًا ( 71111) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، و
 .1171لغاية يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 77.1)أكثر من  •
 .1171كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •
( 131)يومًا، والماء لـ ( 7107)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 711)لليوم 

 .ضحية( 711)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من الع: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 107)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7130)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 071)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائد •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


