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 " ضحية فمسطينية موثقة سقطت جراء األحداث في سورية1267"
 

   
 
 

 أربع ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيمي العائدين بحماة والسبينة بريف دمشق .

  الجيش النظامي يمنع خروج ودخول أهالي مخيم اليرموك لليوم
. الخامس على التوالي

  مجموعات الجيش الحر في مخيم حندرات تعلن بأنها ستقوم بحماية
البيوت والممتلكات الخاصة والعامة بالمخيم، وتعيد من يرغب من 

. سكانه إليه

 استمرار الحصار على مخيم الحسينية من قبل الجيش النظامي .

 235 ألف الجئ فلسطيني تم تشريدهم داخل سورية حسب 
. إحصائيات األونروا
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 :ضحايا
من أبناء مخيم الرمل في الالذقية فمسطيني الجنسية، قضى " حسين دولة"ارتقاء الشاب  -

 .نحبو نتيجة التعذيب الشديد الذي لقيو في سجن صيدنايا
إثر إصابتو برصاص قناص في حي القابون " عالء الدين حسني رحيل"ارتقاء الشاب  -

 .بدمشق
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، " خالد جياد السعدي "ارتقاء الشاب  -

 .قضى نتيجة التعذيب في سجون النظام السوري
من أبناء مخيم اليرموك، قضى اثر إصابتو برصاص " ميند الحوراني"ارتقاء الشاب  -

 .قناص أثناء محاولتو إنقاذ شاب أصيب في مخيم اليرموك
 

 مخيم العائدين حماة
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم العائدين لمقصف وسقوط قذيفة ىاون أسفرت عن 
وقوع عدد من اإلصابات، وسببت حالة من اليمع والخوف بين األىالي، ومن جانب آخر اقتحم 
الجيش النظامي المخيم لمبحث حسب زعمو عن ناشطين ومطموبين ترافق ذلك مع إطالق كثيف 
لمرصاص في حارات المخيم أسفرت عن جرح العديد من أبناء المخيم، ونوه المراسل بأن الجيش 
النظامي كان قد طمب مساء أمس من األىالي إخراج كل الشباب النازحين إلى المخيم من حي 

. طريق حمب بيدف إجبارىم عمى الرجوع لمنازليم
عن وسط  (كم1)م، عمى مسافة 1948الجدير ذكره أن مخيم العائدين في مدينة حماة أقيم عام 

كم عن 45 كم إلى الشمال من مدينة دمشق، و210مدينة حماة إلى الغرب منيا، وعمى مسافة
. مدينة حمص

ومن الشرق حي طريق حمب، ومن الجنوب والغرب نير  يحد المخيم من الشمال قرية الظاىرية،
وتم ،  متر مربع60000العاصي والقمعة والبساتين المحاذية مساحة المخيم، وتبمغ مساحتو ـ

 متر وبمغ عدد المسجمين في 85,592التوسع في مساحة المخيم، حتى وصل حاليًا إلى مساحة 
.  أسرة فمسطينية2012موزعين عمى  (  جئاً 8236 )2010مخيم العائدين في حماة حتى نياية 

 
 مخيم السبينة

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة شيد سقوط عدد من القذائف، استيدفت سوق 
الخضرة وشمال النير دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن الجانب ا قتصادي يعاني سكان 

المخيم من شح في المواد الغذائية والمحروقات وتوقف جميع الخدمات فيو من ماء وكيرباء 
 .واتصا ت
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 مخيم حندرات
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعات الجيش الحر المتواجدة داخل مخيم حندرات 

أعمنت بأنيا ستقوم بحماية البيوت والممتمكات الخاصة والعامة بالمخيم، وسيتم ترتيب عودة من 
يرغب من األىالي إلى بيوتيم خالل األيام القميمة القادمة شريطة عدم التياون مع كل من يحمل 
السالح مجددًا أو كل من يقدم المساعدة األمنية لمجيش النظامي، ومن جانب آخر ما تزال مأساة 

. سكان المخيم مستمرة نتيجة تشريدىم ونزوحيم إلى المناطق المجاورة لممخيم
وفي سياق متصل عقد اليوم اجتماعًا في رئاسة الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة لمشؤون 
اإلدارية ومدير المدينة الجامعية وممثمين عن اتحاد طمبة سورية لمبحث في تنظيم أمور اإليواء 

 عممت عمى تأمين كافة اإلغاثيفي الوحدة، وأشار المراسل بأن عدداً  من ىيئات العمل 
مستمزمات أىل المخيم النازحين من وجبات طعام باإلضافة إلى األدوية والفرشات والحرامات 

. وغيرىا
 

 مخيم خان الشيح
أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من التوتر واليمع أصابت سكان مخيم خان الشيح نتيجة 

سقوط صاروخ بالقرب من معمل حميب نستمو لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية 
بسبب عدم انفجاره، إ  أنو خمف حريقًا ىائاًل شوىدت النيران وسحب الدخان المنبعثة منو عمى 

. مسافات بعيدة
وعمى الصعيد اإلنساني ما زال سكان المخيم يعانون من شح المواد الغذائية واستمرار انقطاع 

. التيار الكيربائي وا تصا ت عنو

 
صاروخ بالقرب من معمل حميب نستمه مكان سقوط 
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 مخيم اليرموك
أزمات معيشية خانقة يعيشيا سكان مخيم اليرموك بسبب الحصار الخانق والجائر الذي يفرضو 
غالق  الجيش النظامي عمى المخيم، أدت إلى نفاد جميع المواد الغذائية والدقيق والمحروقات وا 
كافة المشافي والعيادات فيو بسبب نقص األدوية والمستمزمات والكوادر الطبية، ما ينذر بوقوع 

كارثة إنسانية فيو، لذلك وجو عدد من الناشطين في اليرموك نداء استغاثة إلى المسؤولين 
، وقيادات الفصائل "مؤيدين ومعارضين"والسياسيين وصناع القرار والصحافيين في سوريا 

الفمسطينية في الداخل والخارج، وقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، والسمطة الوطنية الفمسطينية 
ومجمسيا الوطني، إضافة لممنظمات والييئات اإلغاثية الدولية والعربية، ووكالة األونروا والصميب 

األحمر الدولي، من أجل فك الحصار عن المخيم والتدخل لدى الجيش النظامي الذي يمنع 
األىالي من الدخول والخروج لممخيم لميوم الخامس عمى التوالي لمسماح ليم بمغادرتو لشراء المواد 

. الغذائية واألدوية
أبو "ومن جانب آخر أقدمت مجموعة مسمحة تابعة لكتائب الحجر األسود وبقيادة المدعو 

 الثالث قالشق وكسر أبواب 15لـفي شارع امكون من ثالثة طوابق مبنى عمى اقتحام  "ىارون
العرض والمالبس انات غاز ًشاشات طوًاسالكيربائية دًات ألابيا بالكامل حيث سرقت ًني

من  ما تبقى فييا بيرتخ ًميط بتحتقامكما جاج زران ًالدحات المعمقة عمى الجو ًالمفًالتح
 .أثاث

وفي السياق ذاتو أعمنت مجموعات الجيش الحر في مخيم اليرموك عن تشكيل الوحدة الخاصة 
لمجاىدي مخيم اليرموك، لخدمة الثورة التي انطمقت لترفع الظمم عن الشعب، وسيقوم ىذا التجمع 
بمالحقة كل المتجاوزين والمسيئين من عسكريين ومدنيين وسوف يقمع جميع المخالفات المسيئة 

. لمشعب الفمسطيني والسوري، مع محاسبة المسيء دون استثناء
يشار إلى أن تشكيل ىذا التجمع جاء بعد قيام مجموعات لمجيش الحر بالتشبيح والقيام بالسرقات 

. والنيب واإلساءة ألبناء الشعب الفمسطيني والسوري في مخيم اليرموك تحت اسم الثورة

 
 القنص من المدنيين لحماية اليرموك شارع عرض عمى ساتر
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  ف مخيم اليرموكاأليوبي الدين صالح جامع عمى قذيفة سقوط آثار

 مخيم الحسينية
حالة من اليدوء الحذر تسود أزقة وحارات مخيم الحسينية، عكر صفوه تحميق الطيران الحربي 

في سمائو، ومن الجانب اإلنساني   زال السكان يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضو عمييم 
مع استمرار  الجيش النظامي والذي أدى إلى شح المواد الغذائية واألدوية والدقيق والمحروقات،

. انقطاع ا تصا ت األرضية والكيرباء عنو لفترات زمنية طويمة
 

 :لجان عمل أهمي
 العاجل الذي ييدف إلى تخفيف المعاناة عن النازحين الفمسطينيين في اإلغاثيضمن مشروعيا 

سورية، قامت ىيئة فمسطين الخيرية وبالتعاون مع جمعية الرحمة الخيرية في مدينة اليامة، 
. بتوزيع مساعدات غذائية لعدد من العائالت الفمسطينية النازحة من مخيم اليرموك لتمك المنطقة

 
 :األونروا

، يوم الثالثاء (األونروا)ناشدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
، كل األطراف إليقاف المعاناة اإلنسانية التي يتسّبب بيا النزاع في سورية، وحل 30/4/2013

الالجئين الفمسطينيين في " وقالت في بيان إن ،الخالفات عن طريق الحوار والمفاوضات السياسية
سورية يتعّرضون لمقتل واإلصابة والتشّرد بأعداد أكثر من قبل، في الوقت الذي يستمر فيو النزاع 

 ألف  جئ 235ما يقارب الـ"، وقدرت أن "المسمح بإرباك مخيمات الالجئين في كل أرجاء البالد
". فمسطيني تم تشريدىم داخل سورية
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 آ ف 6تحديدًا حيال األنباء التي تم تأكيدىا أمس والمتعمقة بتشريد حوالي "وأعربت عن قمقيا 
من عين التل، وىو مخيم لالجئين الفمسطينيين يقع عمى بعد  (ابريل) نيسان 26فمسطيني في 

".  كيمومترا من مدينة حمب شمال سورية12حوالي 
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