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وثيقة مسربة من احدى فرق الجيش السوري النظامي تشير إلى احتمال "
" استخدام السالح الكيميائي في عدة مناطق منها مخيم خان الشيح

 
 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 
 قصف على مخيمي اليرموك وخان دنون .

 حصاٌر خانٌق يفرضه الجيش النظامي على مخيم السبينة .

 ثالثة فلسطينيين سوريين معتقلين في السجون المصرية. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك قضى جراء إصابتو بالقذيفة التي سقطت " نائل حسين"الشاب  -

 في محيط ثانوية اليرموك لمبنات
من أبناء مخيم اليرموك قضى متأثرًا بجراحو إثر إصابتو " محمد فايز طعمة"الشاب  -

 .بشظايا قذيفة سقطت في المخيم
من سكان مخيم الحسينية، قضى نحبو نتيجة القصف عمى " يوسف ممحم"الشاب  -

 .المخيم
من سكان مخيم حندرات، قضى أثناء اقتحام مجموعات الجيش الحر " محمد قدسية" -

 .لممخيم، يشار بأن القدسية ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية في المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات، قضى أثناء اقتحام مجموعات " تيسير قدسية" -

الجيش الحر لممخيم، يشار بأن القدسية ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية في المخيم 
 .أيضا ً 

من سكان مخيم حندرات، قضى أثناء اقتحام مجموعات الجيش الحر " وليد دياب" -
 .لممخيم، يشار بأن الدياب ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية في المخيم

من سكان مخيم حندرات، قضى أثناء اقتحام مجموعات " محمد عبد العميم القيسي" -
 .الجيش الحر لممخيم، يشار بأن القيسي ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية في المخيم

من سكان مخيم حندرات، قضى أثناء اقتحام مجموعات الجيش الحر " محمد واصف" -
 .لممخيم، يشار بأن الواصف ىو أحد المنتسبين لمجان األمنية في المخيم

 
 فرق الجيش السوري النظامي تشير إلى احتمال استخدام السالح إحدىوثيقة مسربة من 

الكيميائي في عدة مناطق منها مخيم خان الشيح 
سري "نشرت عدة صفحات تابعة لممعارضة السورية عمى شبكة االنترنت تعميمُا مسّربُا وصف بـ

ألعضاء الفرقة السابعة في الجيش السوري النظامي، حيث طالب التعميم بتزويد عناصر " جداً 
والتي يقع " خان الشيح"في عدة مناطق بينيا منطقة " أمنية"الفرقة السابعة الذين يقومون بميام 

الفردية من األسمحة الوقاية فييا مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بأن يتزودوا بوسائل 
، "قوات صديقة"الكيميائية، وذلك الحتمال استخدام تمك األسمحة من قبل من وصفيم التعميم بـ

وعبر العديد من الناشطين والمختصين عن خشيتيم من استخدام تمك األسمحة لما تسببو من 
. استخدامياأضرار بشرية كارثية في حال تم 
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 الوثيقة المسربة

 مخيم حندرات
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندرات شيد اليوم حالة نزوح كبيرة لألىالي إلى مخيم 

أسرة تم  (650)النيرب والمناطق المجاورة لو، كما وصل منيم إلى مخيم العائدين بحماة حوالي 
استقباليم في المدارس والجوامع والبيوت، ونوه المراسل بأن ىيئة فمسطين الخيرية والييئة الخيرية 
إلغاثة الشعب الفمسطيني ومؤسسة الالجئين ستقدم ليم المساعدات اإلغاثية والغذائية، وفي سياق 

متصل ناشد سكان مخيم حندرات كافة المنظمات اإلغاثية واإلنسانية وفي مقدمتيا األونروا من 
أجل التدخل العاجل لمساعدتيم وتقديم العون ليم بعد أن نزحوا عن المخيم اضطراريًا في ظل 

. أوضاع إنسانية مزرية
ومن جانب آخر أعمنت مجموعات الجيش الحر بأنيا اعتقمت عدد من المنتسبين لمجان األمنية 
المؤيدة لمنظام السوري بعد اقتحاميا المخيم يوم أمس، إال أنو لم يتسن لمراسل المجموعة التعرف 
عمى ىوية المعتقمين بسبب تدىور األوضاع األمنية وعدم إفصاح مجموعات الجيش الحر عن 

. أسمائيم
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 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو منيا 
قذيفتين في شارع عين غزال، وقذيفة في شارع اليرموك عمى منزل أل كيوان ما أدى إلى اندالع 
النيران بالمنزل، وثالث قذائف بمحيط ثانوية اليرموك لمبنات بشارع جالل كعوش أدت إلى سقوط 

الشاب نائل حسين وعدد من الجرحى، كما سقطت قذيفة عمى شارع اليرموك الرئيسي بجانب 
، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات 30محل شنغياي، وأخرى عند محكمة اليرموك عمى شارع الـ

فقط، ومن جية أخرى ما زال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
واالتصاالت لساعات طويمة، إضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات واألدوية 

. بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عميو منذ أكثر من أربعة أشير

 
 اليرموك شارع في كيوان بناء آثار القصف عمى

 مخيم خان دنون
شيد محيط مخيم خان دنون سقوط قذيفة في محيطو لم تسفر عن وقوع إصابات، ومن الجانب 
المعيشي يعاني سكان المخيم الذي يضم آالف النازحين من المناطق المجاورة لو من عدم توفر 

. مادة الدقيق والمواد الغذائية والمحروقات فيو
 

 مخيم السبينة
ليو  حالة من اليدوء النسبي شيده مخيم السبينة اليوم، ترافق ذلك مع دخول وخروج األىالي منو وا 
بشكل اعتيادي، إال أن سكانو يعانون من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي 

. عميو والذي يمنع بموجبو دخول المواد الغذائية والطحين واألدوية والمحروقات
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  :مصر
 في سجن القناطر في امرأةأفاد مراسمنا في القاىرة عن وجود ثالثة فمسطينيين سوريين بينيم 

القاىرة، حيث اعتقموا بعد أن دخموا إلى مصر عبر أحد المطارات التركية، كما وردت معمومات 
إلى سورية قبل عدة أيام، وسط أنباء تتحدث عن اعتقاليما  لممجموعة عن ترحيل اثنين آخرين

فور وصوليما لمطار دمشق، فيما سيحال المعتقمون الثالثة إلى المحكمة في منتصف الشير 
القادم، ومن جانبيا ستقوم مجموعة العمل بإعداد تقرير مفصل عن ىذه القضية كما ستتواصل 

. مع الجيات الحقوقية لممساىمة في حل ىذه القضية
 

 :مفقودون
من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية منذ يوم السبت " يوسف صالح العايدي"فقد الشاب 

.  ولم ترد أي أنباء عنو حتى اآلن27/4/2013
 

 
يوسف صالح العايدي 
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