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 الفلسطينيين في الضحاياالحصيلة االجمالية الموثقة لعدد  1201"
 "سورية

 
 

 
 أربع ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية.  
 قصف على مخيم درعا والحسينية واليرموك .

  مجموعة تابعة للجيش الحر تقوم باقتحام احد المنازل في مخيم خان
. الليي وتعتقل لاباًا منن ومن  م تعدمن ميدانياًا 
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، قضى برصاص قناص " هشام شاهر سممان" -

 .في منطقة عدرا بريف دمشق
من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، قضى متاثرًا بجراحه جراء " حسن شما" -

 .القصف عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من ابناء مخيم درعا، ارتقى إثر القصف عمى مخيم " قصي النميري" -

 .درعا وطريق السد
من سكان مخيم خان الشيح، ُأعدم ميدانيًا عمى يد إحدى المجموعات " أسامة خميس" -

 .التابعة لمجيش الحر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلمان شاهر هشام     شمـــا حســـن
 

 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميه 

، إصاباتاستهدفت مسجد القدس ومنطقة عين غزال شرق المسجد دون أن تسفر عن وقوع 
تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سماء المخيم، أما عمى الصعيد اإلنساني فال زال من 

. تبقى من سكانه بين فكي غالء األسعار وشح المواد الغذائية وعدم توفر مقومات الحياة فيه
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 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم الحسينية أن المخيم تعرض لمقصف وسقوط عدد من 

القذائف عمى مناطق متفرقة منه أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، ترافق ذلك مع انقطاع 
التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، أما عمى الصعيد االقتصادي فيعاني سكانه من عدم توفر 

.  والمحروقاتواألدويةالمواد الغذائية والخضار والمستمزمات الطبية 
مخيم اليرموك 

قصف ليمي تعرض له مخيم اليرموك تركز عمى محيط ثانوية اليرموك لمبنات وفروج المورد 
 والحارات المؤدية لشارع الثالثين اقتصرت أضرارها عمى الماديات فقط، 15ومحيط شارع ال

تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها 
األسمحة الخفيفة، أما في ساعات الصباح فسادت حالة من الهدوء الحذر في حارات وشوارع 
ليه، وأشار مراسل مجموعة العمل بأن  المخيم مع حركة نشطة لدخول وخروج األهالي منه وا 
المخيم شهد في المساء سقوط قذيفة عمى ساحة الريجة أدت إلى إصابة امرأة وثالثة أطفال 

اشتباكات متقطعة في بداية شارع اليرموك أدت إلى دخول  بجراح خطرة، ترافق ذلك مع حدوث
 10"8األهالي إلى مسجد البشير ومن ثم الدخول إلى المخيم عمى شكل دفعات، أما في الساعة 

، إصابات تسفر عن وقوع أنمساء سقطت عدة قذائف بالقرب من اإلعاشة في شارع القدس دون 
وعمى صعيد العمل األهمي قامت هيئة فمسطين الخيرية بإعادة تأهيل وترميم وصيانة مركز 

. الصرف الصحي في المخيم، بعد أن تعرض لمقصف والتخريب والسرقة
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 مخيم خان الشيح

مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح نقل نبأ اقتحام مجموعة تابعة لمجيش الحر احد 
 محاولة سكان المخيم منعهم من الخروج به إلى خارج وأثناء خميس أسامةمنازل المخيم واعتقال 

طالق نار كثيف بالهواء لفتح الطريق والهروب من المخيم، من  المخيم قاموا بتصفيته ميدانيا وا 
جهة أخرى ال زال سكان المخيم يشتكون من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية وحميب 

األطفال واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه لساعات طويمة، ومن جهة أخرى 
. قامت هيئة فمسطين الخيرية بإصالح شبكة الصرف الصحي في المخيم

 مخيم حندرات
يعاني سكان مخيم حندرات من الحصار المفروض عميه بعد سيطرة مجموعات الجيش الحر 

قامةعمى بعض المناطق المجاورة له   حواجز عمى حدود المخيم، حيث أصبح الوصول إلى وا 
حمب وبقية المناطق غاية في الصعوبة ويتطمب ذلك من األهالي السير لمدة طويمة تحت وابل 

 والمشقة لكبار السن والنساء واألطفال ومنعهم من اإلرهاقمن الرصاص، ما سبب حالة من 
مغادرة المخيم، ومن الجانب اإلنساني يشكو أهالي المخيم من استمرار انقطاع شبكة االتصاالت 

. والكهرباء عنه، ونقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات والدقيق
 

 :مفقودون
من سكان مخيم اليرموك، " محمد نبهاني"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بفقدان الشاب  -

 .وذلك أثناء عودته إلى مخيم اليرموك منذ يومين ولم ترد معمومات عنه حتى المحظة
من منزله الكائن في شارع العروبة جانب سوق الخضرة في " عبد الرحمن محمد"خرج  -

 .مخيم اليرموك ولم تعرف عنه أية أخبار حتى اآلن
 أثناء وذلك أياممنذ ثالثة " مريم رشدان"أفاد مراسمنا في مخيم خان الشيح بفقدان  -

 .خروجها من المخيم ولم ترد أخبار عنها إلى اآلن
 5/3/2013 فمسطيني الجنسية، منذً ( عاما28)" محمد إياد سويمم"فقد االتصال بالشاب  -

وذلك أثناء توجهه من منزله الكائن في مساكن برزة إلى منطقة قدســيــا، دون أن يعمم 
 .عنه شيء حتى المحظة
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 سويلم إياد محمد المفقود
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