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شهيدًا الحصيلة االجمالية الموثقة لعدد الشهداء الفلسطيين 1066 "
" الذين سقطوا في سورية

 
 
 

 خمسة شهداء فلسطينيين في سورية .

 تجدد القصف على مخيم خان الشيح واليرموك والحسينية .

 اشتباكات في مخيم اليرموك .

  انتشار كبير للقنا صين على أسطح المباني المطلة على مخيم

. العائدين بحمص
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم النيرب، استشيد برصاص " أدىم خالد عيسى" الشييد -

 . الجامعةإلىقناص أثناء ذىابو 
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيد متأثرًا " حسام سميمان"الشييد  -

 . بشظية قذيفة ىاون سقطت يوم أمس في حي التقدمإصابتوبجراحو جراء 
من سكان مخيم الحسينية فمسطيني الجنسي، استشيد متأثرًا " احمد الكردي"الشييد  -

 .بجراحو نتيجة قذيفة سقطت عمى شارع مدارس الوكالة
 من بمدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين "ىبة أحمد العبد هلل"الشييدة الطفمة  -

 .الفمسطينيين ، جراء القصف عمى البمدة
 من أبناء مخيم الحسينية فمسطيني الجنسية، استشيد جراء "أحمد خالد الخمف"الشييد  -

 .سقوط قذيفة بالقرب من مدرسة الوكالة في منطقة المشروع القديم

 
 عيسى خالد أدهم الشهيد منزل أمام تجمع األهالي

مخيم خان الشيح 
أفاد مراسمنا عن تعرض مخيم خان الشيح لمقصف العنيف، حيث ودرتنا أنباء عن سقوط العديد 

من قذائف الياون داخل حدود المخيم، حيث ُسجل سقوط قذيفة في حارة الغوارنة، وقذيفتان بقرب 
أسفرت عن استشياد سيدتين ووقوع عدد من الجرحى،  النير، وقذيفة سقطت في شارع السعيد،
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ونوه المراسل بأن المخيم شيد منذ الصباح تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو ترافق ذلك مع 
قصف عنيف طال محيط المخيم والمزارع المجاورة لو، وحدوث اشتباكات عنيفة بين عناصر 
الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة المتوسطة والثقيمة، ما سبب حالة من 
اليمع والخوف بين األىالي الذين اضطروا لمنزول إلى المالجئ والطوابق األرضية خوفًا من 

انيمار المزيد من القذائف عمى المخيم، وفي ذات السياق شيع أىالي مخيم خان الشيح 
الشييدتين شمسية يوسف وبشيرة طالل والشييدة الميجرة آمنة صباح إلى مثواىم األخير والذين 

استشيدوا يوم أمس جراء القصف العنيف عمى المزارع المحاذية لممخيم، أما من الجانب المعاشي 
فأن سكان المخيم يعانون من انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت عنيم ونقص حاد في 

 ألف 60المواد الغذائية واألدوية والطحين، الجدير ذكره أن مخيم خان الشيح يستضيف أكثر من 
 الفمسطينية في دمشق، ىذا باإلضافة لعدد سكانو البالغ المخيماتنازح من مخيم اليرموك وباقي 

.  ألف نسمة25حوالي 

 
 الشيح خان  المحيطة بمخيممزارعال علىللغارة الجوية  صورة

 مخيم اليرموك
بان اشتباكات عنيفة دارت منذ ساعات الصباح الباكر بين " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 األسمحةمجموعات من الجيش الحر والجيش النظامي أول المخيم وشارع الثالثين استخدمت فييا 
الخفيفة والمتوسطة، وأشار المراسل بأن المخيم شيد في المساء سقوط عدد من القذائف منيا 

قذيفة عمى بناء بجانب المختار عزيمة، أما القذيفة الثانية فقد سقطت في نياية شارع حيفا من 
جية شارع المدارس كما ُسجل سقوط قذيفة عمى شارع الجاعونة اقتصرت فييا األضرار عمى 
الماديات، أما من الجانب اإلنساني فال زال سكان مخيم اليرموك يعانون من الحصار الخانق 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

الذي يفرضو الجيش النظامي يمنع دخول األغذية والمحروقات والطحين إليو، ما سبب بنفاد 
. الدقيق والخضار من المخيم

 
 إحدى القذائف التي سقطت في مخيم اليرموك

 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم الحسينية وسقوط عدد من القذائف عمى 

 عن أسفرتمناطق متفرقة منو، حيث ُسجل سقوط قذيفتين عمى شارع مدارس وكالة األونروا 
، ونوه المراسل بأن اشتباكات عنيفة حدثت صباح وأطفالسقوط عدد من الجرحى بينيم نساء 

اليوم بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي بالقرب من حاجز السكة الذي يقع أول 
المخيم، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في أجواء المخيم، أما عمى الصعيد االقتصادي 

فال زال أىالي المخيم يشتكون من النقص الحاد في المواد الغذائية والتدفئة والطحين، بسبب 
. الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم

 مخيم النيرب
بأن أىالي مخيم النيرب يشتكون من المعاممة السيئة التي يتعامل " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

 (حاجز البراد)بيا بعض مجموعات الجيش الحر وخاصة عناصر الحاجز المتواجد عند البراد 
تجاه أبناء المخيم، كما أفادت المعمومات التي تناقمتيا أحدى صفحات التواصل االجتماعي 

المعنية بنقل أخبار مخيم النيرب، بأن الحاجز التابع لمجيش الحر يفرض حصار عمى المخيم 
ويقوم بمنع إدخال المواد الغذائية إليو، ومن جانب آخر ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار 

. انقطاع شبكة االتصاالت والكيرباء المياه والنقص الحاد في المواد الغذائية والتدفئة
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 حمص/مخيم العائدين
نقاُل عن مراسمنا في مخيم العائدين بحمص، ىدوء حذر في المخيم، وسماع أصوات قصف 

 لوحظ انتشار بأنوعنيف عمى المناطق المجاورة لو، حدوث اشتباكات داخل المخيم، ونوه مراسمنا 
كبير لمقناصين عمى أسطح المباني المطمة عمى المخيم خاصة سطح مبنى السكن الجامعي، 

 يعاني سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت أخرىومن جية 
. وخدمة االنترنت عنو

 مخيم الرمدان
أفاد مراسمنا في مخيم الرمدان، أن الوضع في المخيم ىادئ نسبيًا، في حين يعاني المخيم من 

. أزمات خانقة في الخبز والكيرباء، مع ندرة تواجد مواد التدفئة والمحروقات فيو
 مخيم السيدة زينب

حالة من اليدوء النسبي يعيشيا من تبقى من سكان مخيم السيدة زينب، إال أنيم يشتكون من 
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي ونقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة فيو

 
 :لبنان

 بإمكان أصبح 8/3/2013 العام المبناني انو وابتداء من لؤلمن المديرية العامة أعمنت
 الممنوحة ليم اإلقامة لبنان، تقديم طمبات لتمديد إلىالفمسطينيين الالجئين في سوريا الذين وفدوا 

.  المؤقتة لمرعايا السورييناإلقامة مجانًا ووفقًا لآللية المعتمدة بالنسبة لتمديد أشيرلمدة ثالثة 
 

 :اعتقال
فمسطيني الجنسية من " بياء معاوية أبوعيد"تفيد باعتقال الشاب " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

سكان مخيم اليرموك، من قبل الحاجز التابع لمجيش النظامي أول مخيم اليرموك أثناء خروجو 
. من المخيم منذ ثالثة أيام

 
 

mailto:info@prc.org.uk

