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أهالي النيرب عبر مجموعة العمل يعاودون توجيه النداء لفك الحصار "
" عنهم من قبل مجموعات الجيش الحر

 
 

 اعتقاالت وتعذيب وإعدامات ميدانية بحق فلسطينيين في سورية .

 عشرة شهداء فلسطينيين في سورية .

 قصف على مخيمي الحسينية واليرموك .

 اشتباكات في مخيم خان دنون .

  أهالي اليرموك يدفنون شهدائهم ويضمدون جراحهم بعد يوم من
. األحداث الدامية

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك .
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 :شهداء
من أبنعء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية،  ( ععمعً 15)" عمر عبد المعطي" الشييد -

 .31/3/2013أرض عمى مخيم اليرموك يوم - استشيد اثر القصف بصعروخ أرض 
فمسطيني الجنسية، استشيد أثنعء التعذيب في " األعمر أحمد حسين الخطيب" الشييد -

 .سجون النظعم السوري
من سكعن مخيم السبينة، استشيد متأثرًا بجراحو جراء سقوط " وسيم ىعيل حميدي" الشييد -

 .القذائف عمى المخيم
من سكعن مخيم السبينة، استشيد متأثرًا بجراحو جراء " محمود ىعيل حميدي" الشييد -

 .سقوط القذائف عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من سكعن دومع، استشيد جراء " موفق حسين أبو حسعن" الشييد -

 .القصف عمى البمدة
فمسطينية الجنسية استشيدت متأثرة " سجود إبراىيم محمد الشيخ خميل"الشييدة الطفمة  -

 .بجراحيع نتيجة سقوط قذيفة عمى كفر بطنع بريف دمشق
فمسطيني الجنسية من أبنعء مخيم اليرموك، استشيد أمس إثر " سمير محمود" الشييد -

 .القصف الصعروخي عمى مخيم اليرموك
فمسطيني الجنسية من أبنعء مخيم اليرموك، استشيد  ( سنة23)" انس العمعرة" الشييد -

 . بجراحو جراء القذائف التي سقطت في غوطة دمشقمتأثرا
فمسطيني الجنسية من سكعن مخيم درعع، أعدم في فرع " سممعن قصعص" الشييد -

 .المخعبرات الجوية
فمسطيني الجنسية من أبنعء مخيم درعع، استشيد نتيجة القصف " محمد توفيق" الشييد -

 .عمى المخيم
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسان أبو حسين موفق الشهيد     عمارة أنس الشهيد
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 األعمر حسين أحمد الشهيد

 مخيم الحسينية
بأن مخيم الحسينية تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

استيدفت منطقة المشروع والمنطقة المحيطة بمدارس وكعلة األونروا والمنطقة القريبة من نعدي تل 
الفخعر أسفرت عن وقوع عدد من اإلصعبعت بين األىعلي، تزامن ذلك مع حدوث اشتبعكعت بين 
مجموععت الجيش الحر والجيش النظعمي استخدمت فييع األسمحة الخفيفة والمتوسطة، أمع عمى 
صعيد العمل األىمي فقد قعمت ىيئة فمسطين الخيرية بحممة نظعفة لشوارع وحعرات المخيم، ومن 

جعنب أخر مع زال األىعلي يععنون من أزمعت معيشية خعنقة بسبب شح الموارد المعلية وغالء 
. األسععر ونفعد المواد الغذائية والمحروقعت

 مخيم اليرموك
أفعد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد حعلة من اليدوء الحذر، ترافق ذلك مع حركة 

 مسعًء 7:30شبو اعتيعدية لدخول وخروج األىعلي، وأكد مراسمنع أن المخيم تعرض في السععة 
لسقوط سقوط ثالث قذائف عمى اثنتعن حعرة المغعربة في سعحة العيد عمى بنعء بيت منصور 

ودوار فمسطين اقتصرت أضرارىع عمى المعديعت فقط، وأشعر مراسمنع بأن ىيئة فمسطين الخيرية 
قعمت اليوم برفع أنقعض وركعم القصف الصعروخي الذي طعل منطقة حي التقدم في المخيم يوم 

. أمس، كمع قعم فريق الييئة التطوعي بإصالح شبكة الميعه التي تضررت نتيجة القصف
ومن جية أخرى مع زال الجيش النظعمي يفرض حصعرًا قعسيعً عمى مخيم اليرموك يمنع من خاللو 

إدخعل المواد الغذائية والطبية والتدفئة والطحين ومستمزمعت الحيعة، وفي سيعق متصل ذكر 
مراسمنع أن األىعلي يشتكون من المععممة غير اإلنسعنية لعنعصر الحعجز التعبع لمجيش النظعمي 
أول المخيم والذين بعتوا يضيقون الخنعق عمييم في الدخول والخروج وبحسب إفعدة أحد سكعن 

 ألىعلي المخيم كمع يجبرونيم عمى واإلىعنعتالمخيم بأن عنعصر الحعجز يقومون بتوجيو الشتعئم 
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الوقوف بطعبور طويل من أجل عرضيم عمى ممثمين لمعرفة العنعصر النعشطة في المخيم أو 
. المتععونة مع الجيش الحر

 
 مخيم خان دنون

ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم خعن دنون أن حعلة من اليمع والخوف أصعبت سكعن 
طالق نعر داخل المخيم، أسفرت عن إصعبة الشعب رائد " المخيم نتيجة سمعع أصوات اشتبعكعت وا 

بعيعر نعري في منطقة البطن تم إسععفو عمى الفور إلى المشفى ومععلجتو، أمع من الجعنب " ىالل
المععشي فيععني أىعلي المخيم من شح المواد الغذائية والدقيق والمحروقعت واستمرار انقطعع 

. التيعر الكيربعئي واالتصعالت لفترات طويمة
 مخيم العائدين حمص

ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم الععئدين بحمص أن المخيم يسوده حعلة من اليدوء النسبي، 
ترافق ذلك مع عودة التيعر الكيربعئي إلى معظم منعطق المخيم، إال أن سكعنو ال زالوا يععنون من 

. استمرار انقطعع شبكة الميعه واالتصعالت والنقص الحعد في المواد الغذائية والمحروقعت
 حلب– مخيم النيرب 

يععني أىعلي مخيم النيرب من الحصعر الخعنق الذي تفرضو مجموععت الجيش الحر عمييم، 
والذي أدى إلى نفعد معظم المواد األسعسية منو خعصة المواد الغذائية وحميب األطفعل 

والمستمزمعت الطبية، مع ينذر بحدوث كعرثة إنسعنية لذلك وجو سكعن المخيم نداًء طعلبوا فيو 
. مجموععت الجيش الحر بفك الحصعر عن المخيم وتحيده عن الصراع الدائر في سورية
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 مخيم حندرات
وردت أنبعء لمجموعة العمل تفيد بسقوط عدد من القذائف عمى مشفى الكندي القريب من المخيم، 

 أكدتزامن ذلك مع سمعع أصوات إطالق النيران من داخل المخيم والمنعطق المحيطة بو، كمع 
مراسمنع ىنعك نبع سقوط قذيفة عمى بنعية نعصر حديد قرب النقطة العسكرية المتواجدة في 

المشروع أسفرت عن سقوط شييدة وعدد من الجرحى، يشعر إلى أن سكعن المخيم يععنون أزمعت 
. معيشية كبيرة نتيجة غالء األسععر وشح الموارد المعلية والغذائية والمحروقعت

 مخيم خان الشيح
تسود حعرات مخيم خعن الشيح حعلة من اليدوء الحذر، إال أن سكعنو يععنون من نقص حعد في 

المواد الغذائية والطبية والدقيق لذلك وجو أبنعء المخيم الذي يستضيف آالف الميجرين من 
المخيمعت الفمسطينية والمنعطق المجعورة نداء طعلبوا فيو األونروا والجمعيعت الخيرية والمؤسسعت 

األىمية بتحمل مسؤوليعتيع اتجعىيم والعمل عمى توفير مقومعت الحيعة والمواد الغذائية والطبية 
. التي بدأت بعلنفعد من المخيم

 
 :مفقودون

، من سكعن مخيم اليرموك، وذلك أثنعء ذىعبو من منطقة ( ععمعً 28)فقدان الشعب أحمد ريشة 
 .الميدان إلى بمدة صحنعيع بريف دمشق

 
أحمد ريشة المفقود 

 
 :اعتقال

وردت معمومعت لمراسل مجموعة العمل تفيد بععتقعل الفمسطيني عبد الرحيم صعلح عوض وأوالده 
الخمسة ضيعء ومحمود وأحمد ومحمد وسيف الدين من قبل قوات النظعم السوري عمى حعجز 

 .مخيم سبينة
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