
 

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

 

 

 
 

 

 "إعدام عائمة فمسطينية بأكممها ميدانيًا في مخيم درعا"

 
 

  سكان مخيم حندرات يوجهون رسالة مشتركة للجيشين الحر
. والنظامي يطالبون فيها الطرفين بفك الحصار عن مخيم النيرب

 أحد عشر شهيداً فلسطينياً في سورية .

 قصف على مخيمات درعا واليرموك والحسينية والسبينة .

 شباب مخيم السبينة يطلقون حملة لتنظيف حارات وشوارع المخيم .

 استمرار الحصار الخانق على مخيم الحسينية .

  اعتصام ألهالي مخيم النيرب احتجاجاً على األوضاع المعيشية
. المتردية التي وصل إليها المخيم
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 :شهداء
استشيدوا اثر  (أنس النابمسي وأوالده الثالثة وزوجتو)الشيداء الخمسة من آل النابمسي  -

 .قيام قوات األمن السوري بإعداميم ميدانيًا في مخيم درعا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان دنون، استشيد " خير الدين محمد حالوة" الشييد -

 .في منطقة عدرا بريف دمشق، يشار أن الشييد ضابط في جيش التحرير الفمسطيني
فمسطيني الجنسية، استشيد في منطقة عدرا بريف دمشق، " عبد الرحمن عشماوي" الشييد -

 .يشار أن الشييد من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، استشيد في " حازم محمد اليندي" الشييد -

 .منطقة عدرا بريف دمشق، يشار أن الشييد من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني
من سكان مخيم الحسينية فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا " محمد حسين قاسم" الشييد -

 .بجراحو جراء سقوط قذيفة عمى منزلو
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، " استشياد ناصر الشيخ طو" الشييد -

 .استشيد جراء إصابتو برصاص قناص في عنقو بشارع القدس
 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، استشيد "يامن عادل ضاىر"الشييد  -

 . بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم منذ أسبوعأصابتومتأثرًا بجراحو جراء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طه الشيخ ناصر   الشهيد الهندي حازم الشهيد
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 مخيم درعا
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شيد سقوط عدد من القذائف عميو بالقرب من عيادة 

 عصرًا 4:00الدكتور خالد عبد الرحمن دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وُسجل في الساعة 
سقوط قذيفتين في محيط مخيم الالجئين القديم أسفرتا عن وقوع عدد من اإلصابات، وفي ذات 
السياق أوردت عدد من مواقع التواصل االجتماعي عمى صفحاتيا خبر قيام الجيش النظامي 

بارتكاب مجزرة بحق عائمة فمسطينية عرف منيا أنس النابمسي وأوالده وزوجتو عندما قامت ىذه 
القوات بإعداميم ميدانيًا في المخيم، أما من الجانب المعاشي فال زل من تبقى من سكانو يعانون 
من نقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو 

. لفترات ومنية طويمة
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك نبأ تعرض المخيم لسقوط عدد من القذائف عمى 
منطقة ساحة الريجة دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في 
سمائو وحدوث اشتباكات متقطعة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في أول شارع 
اليرموك وشارع راما ومحيط بمدية اليرموك في شارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة الخفيفة 

والمتوسطة، وذكر مراسمنا أن المخيم شيد في ساعات الصباح الباكر حالة من اليدوء الحذر مع 
حركة نشطة لدخول وخروج األىالي، كما أشار إلى نشوب حريق في شارع الجاعونة بالقرب من 
أجبان المساء في منزل الشييد معمر ناصر، تمكن األىالي وفريق الدفاع المدني التطوعي من 
إخماده حيث اقتصرت األضرار عمى الماديات، ومن جانب آخر تمكن األىالي من اكتشاف 

مكان القناص الذي أودى بحياة العديد من أبناء المخيم في منطقة المشروع وبالقرب من جامع 
 الوسيم وقاموا بوضع ساتر قماشي في الحارة المجاورة لمؤسسة الكيرباء من أجل حماية السكان،

وعمى الصعيد االقتصادي ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار الجائر الذي يفرضو 
الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم ويمنع إدخال المواد الغذائية والخضار والمحروقات 

والدقيق، ما سبب توقف المخابز عن العمل ونفاد معظم المواد األساسية وأدى إلى ارتفاع 
األسعار بشكل كبير الذي ألقى بدوره عبئًا إضافيًا عمى كاىل األىالي الذين يعانون من البطالة 

. وفقر الحال
 مخيم سبينة

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن عدد من شباب مخيم السبينة نظموا اليوم حممة لتنظيف حارات 
وشوارع المخيم مستخدمين صياريج المياه والمبيدات الحشرية بيدف منع انتشار األوبئة 

واألمراض بين أبناء المخيم، ومن جانب أخر يشكو من تبقى من سكان المخيم من شح المواد 
 عمى 93الغذائية والطحين بسبب الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش النظامي لميوم 

. التوالي، كما يعاني سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت
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 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل نبا تعرض مخيم الحسينية لقصف ليمي استيدف الجية الشمالية 

ومنطقة المشروع والمناطق المجاورة لو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، أما في ساعات 
الصباح فقد شيد المخيم حالة من اليدوء الحذر ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج خفيفة 

لى المخيم بسبب إغالق طريق المطار نتيجة االشتباكات التي تدور رحاىا بين  لألىالي من وا 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي ىناك، ونوه المراسل بأن قذيفة سقطت في المساء 

بالقرب من مسجد القدس أدت إلى استشياد محمد حسين قاسم كما أوقعت عدد من الجرحى، 
ومن جانب أخر ال يزال سكان المخيم يشتكون من تصرفات حاجز السكة التابع لمجيش النظامي 
حيث يقوم ىؤالء بفرض حصار خانق عمى المخيم ويمنعون الناس من إدخال كميات كبيرة من 
الطعام ويوجيون اإلىانات والشتائم لألىالي ويصادرون ما يحمو ليم من األغراض الشخصية 

التي يحممونيا، كما يعاني سكان المخيم من عدم توفر المواد الغذائية والدقيق والخضار واستمرار 
. انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت

 مخيم النيرب
نظم عدد من نساء مخيم النيرب اعتصاماً  يوم أمس احتجاجًا عمى عدم توفر الطحين في 

 المخيم وطالبوا الجيات المعنية والمسؤولة بتأمين مادة الطحين لألفران لتوفير الخبز لألىالي،
ومن جية أخرى أكد مراسمنا ىناك عودة شبكة االتصال الخموية واالنترنت لممخيم بعد انقطاع دام 
ألكثر من أسبوع، ترافق مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من شيرين عمى التوالي، 

 فقد أشار المراسل أن الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وجمعية اإلغاثيأما من الجانب 
أىل الخير بحمب اتفقتا عمى توزيع وجبة طعام يومية عمى الطمبة الفمسطينيين المتواجدين في 

المدينة الجامعية، أما عمى الصعيد اإلنساني فمازال سكان المخيم يعانون من نفاد معظم المواد 
الغذائية وتوقف األفران عن العمل بسبب عدم توفر مادة الدقيق نتيجة الحصار الذي تفرضو 

. مجموعات الجيش الحر عمى المخيم
وفي سياق متصل وجو أىالي مخيم حندرات رسالة مشتركة إلى الجيشين النظامي والجيش الحر 
طالبوا فييا الطرفين بفك الحصار الخانق عن مخيم وقرية النيرب، لتوخي حدوث كارثة إنسانية 

ىناك بسبب نفاد معظم المواد األساسية فييما، كما عبروا عن تضامنيم ووقوفيم إلى جانب 
أىميم في مخيم النيرب ورفضيم لحمل السالح ضد أي طرف وتحييد المخيمات الفمسطينية عن 

. الصراع الدائر في سورية
 مخيم العائدين حمص

حالة من اليدوء تسود حارات وشوارع مخيم العائدين بحمص، ونوه مراسمنا بأن الحاجز التابع 
لمجيش النظامي والمتواجد عمى مشارف المخيم يقوم بحممة تفتيش دقيق لمسيارات واألىالي 
الداخمين والخارجين، وأورد بأن شارع القدس في المخيم تعرض إلطالق نار كثيف من قبل 
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أسفرت عن استشياد الشاب  (13)القناص الذي يعتمي سطح مبنى السكن الجامعي الوحدة 
ناصر الشيخ طو اثر إصابتو برصاصة في عنقو، وفور تأكد األىالي من نبأ استشياد الطو 

خرجت مظاىرة تيتف لمشييد وتحتج عمى إطالق النار العشوائي من قبل الجيش النظامي باتجاه 
شوارع المخيم، أما عمى الصعيد االقتصادي فال زال سكان المخيم يعانون من نقص حاد في 
المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع شبكة االتصال عنو لميوم السابع عمى التوالي 

. وانقطاع المياه عن المخيم لمدة طويمة
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح يشيد حركة ىدوء نسبي في ظل استمرار 
انقطاع شبكة االتصاالت الخموية والتيار الكيربائي عن معظم المناطق فيو، كما يشكو سكانو من 

. ارتفاع األسعار وعدم توفر األدوية والمواد الغذائية فيو
 

 :لجان عمل أهمي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بإعادة بناء وترميم األجزاء المتضررة من مشفى 

. الباسل، وذلك جراء استيدافو لعدة مرات بقذائف الياون والطائرات
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 :مفقودون
 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، 1982مواليد " سفيان موسى الجاسم"فقد  -

 . ولم تصل أي معمومات أو أنباء عنو حتى المحظة2012\9\11منذ 
من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، بتاريخ " صالح غازي العمي" فقد الشاب -

 . أثناء خروجو من مخيم اليرموك ولم ترد عنو أي معمومات حتى اآلن9/2/2013

 
 العمي غازي صالحالمفقود 

 :اعتقال
 مخيم أبناء فمسطيني الجنسية من "مرعي حسن حميد"أورد مراسل مجموعة العمل نبأ اعتقال 

.  عمى حاجز مفرق المدينة الجامعية التابع لمجيش النظاميأمسالعائدين بحمص، يوم 
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