امللف

057

اليرموك :كارثة أكبر من خميم

يوسف زيدان وإبراهيم العلي*
الالجئون الفلسطينيون في المحنة السورية:
محطات وإحصاءات

تمهيد

تعرض لها الالجئون الفلسطينيون
يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز االنتهاكات التي ّ
يف سورية طوال أربعة أعوام من الصراع .وقد حاولنا جهدنا أن نلتزم حدود املوضوعية
التي هي شرط مهم لنضوج العمل اإلحصائي ،ولذلك اقتصر دورنا على تسجيل الضرر
مع ضبط شديد لتدخلنا يف توضيح ظرفه .ويتضمن البحث إحصاءات ألبرز احملطات
الفارقة وحاالت القتل اجلماعي التي تأتي يف سياق جمزرة كبرى على امتداد التراب
السوري ،أُزهقت فيها أرواح نحو  300,000معظمهم من املدنيين.

 Iـ توزّع الالجئين الفلسطينيين يف سورية
يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين يف سورية وفق تقديرات وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى ("األونروا") ومؤسسات اجملتمع املدين،
نحو  600,000الجئ 1،وهو ما يعادل  %2,6من جمموع سكان سورية 2.وكان يعيش
منهم قبل احلرب نحو  260,000يف دمشق ،و 220,000يف ريف دمشق ،و 37,000يف
حلب ،و 33,000يف درعا ،و 24,000يف حمص ،و 12,000يف الالذقية ،و10,000

* باحثان فلسطينيان من سكان سورية.
** تمت االستفادة يف هذا التقرير من عمل هذين الباح َثين اللذين عمل كل منهما ضمن جمموعة توثيق جمعت وو ّثقت
االنتهاكات بحق الالجئين الفلسطينيين خالل األعوام األربعة املاضية ،كما جرت االستفادة من الكتاب اإللكتروين:
"الالجئون الفلسطينيون يف احملنة السورية" ليوسف زيدان ويوسف فخر الدين ،ومن إحصاءات قسم اإلحصاء يف "مركز
دراسات اجلمهورية الديمقراطية ـ باريس" ،وإحصاءات "جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" التي يعمل ضمن
فريقها الباحث إبراهيم العلي.
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يف حماة ،والباقي نحو  4000يتوزعون على القنيطرة وإدلب والرقّة ودير الزور والسويداء.
يتركز وجود الالجئين الفلسطينيين يف سورية يف  13خميم ًا و 14جتمع ًا ،والبقية تعيش
يف املدن الرئيسية .وتقع اخمليمات حتت إشراف الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين املعنية
بالشؤون اإلدارية واألحوال املدنية ،بينما تقع التجمعات حتت إشراف البلديات.
وبحسب "األونروا" ،يوجد يف سورية  10خميمات معترف بها ،و 3خميمات غير معترف
بها ،وال يوجد فوارق كبيرة يف كيفية تعاطي الدولة أو األونروا معها ،باستثناء بعض
اخلدمات التي ال تق ّدمها األونروا للمخيمات غير املعترف بها.
هذه اخمليمات هي:
 خميمات دمشق وريفها :خميم اليرموك (غير معترف به من األونروا) ويعيش فيهأكثر من  145,000الجئ؛ خميم سبينة؛ خميم السيدة زينب؛ خميم خان الشيح؛ خميم خان
د ّنون؛ خميم جرمانا.
 خميمات حلب :خميم النيرب؛ خميم عين التل أو حندرات (غير معترف به). خميم العائدين يف حمص. خميم العائدين يف درعا وخميم درعا الطوارئ (القديم واجلديد). خميم العائدين يف الالذقية (أو خميم الرمل ـ غير معترف به). خميم العائدين يف حماة. التجمعات :تتركز التجمعات الفلسطينية يف دمشق وريفها وتشمل :احلسينية؛دمر؛ دوما؛ جوبر؛ برزة؛ القابون؛ ركن الدين؛ جديدة عرطوز؛ دروشا؛ حوش بالس؛
الرمدان؛ ّ
وجتمع طريق
املزة؛ احلجر األسود .وجتمعات درعا التي تشمل :املزيريب؛ ج ّلين؛ املعلقة.
ّ
الشام يف حمص.
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 IIـ الشهداء الفلسطينيون يف ظل الصراع يف سورية،
حمطات مهمة وإحصاءات*

امتزج الدم الفلسطيني بالدم السوري منذ األسبوع األول للثورة السورية ،وبدأ سقوط
الشهداء الفلسطينيين بشكل متقطع يف األشهر األوىل إىل أن أخذ منحى تصاعدي ًا على شكل
إما
قفزات كبيرة ،حتى وصل يف نهاية نيسان  /أبريل  2015إىل  2838شهيداً قضوا ّ
بشكل مباشر خالل القصف واالشتباكات والتعذيب يف املعتقالت والتفجيرات واحلصار،
وإما بشكل غير مباشر عقب الغرق يف أثناء حماوالت الوصول إىل أوروبا .ويف هذه الورقة
ّ
تم توثيق أسماء  51الجئ ًا فلسطيني ًا قضوا خارج سورية 15 :يف مصر؛  6يف مالطا؛  7يف
اليونان؛  7يف لبنان؛  4يف تركيا؛  3يف فلسطين؛  2يف إيطاليا؛  4يف ليبيا؛  1يف السويد؛
 1يف قبرص؛  1يف مقدونيا.
أما يف الداخل السوري فقضى يف مدينة دمشق  1224الجئ ًا فلسطيني ًا ،ويف ريفها 716
ّ
الجئ ًا ،ويف مدينة درعا  293الجئ ًا ،والقنيطرة  30الجئ ًا ،ويف الشمال السوري يف مدينة
* يمكن االطالع على جدول بأسماء ما تم توثيقه من الشهداء الفلسطينيين يف سورية يف النسخة اإللكترونية لـ "جملة
الدراسات الفلسطينية".
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حلب وريفها سقط  ،175ويف حمص  ،96ويف حماة  ،36ويف الالذقية  ،33ويف إدلب ،19
ويف السويداء  ،15ويف يبرود  ،1وسقط  195الجئ ًا فلسطيني ًا يف مناطق غير حمددة تمام ًا
داخل سورية.

أهم احملطات
احملطات التالية توثّق األحداث املهمة التي مرت على الالجئين الفلسطينيين يف سورية
من خالل سياقها الزمني ،وتسلط الضوء على أبرز حاالت االستهداف والقتل اجلماعي
للفلسطينيين.
 1ـ أوائل الشهداء الفلسطينيين
وسام أمين الغول هو أول شهيد فلسطيني يف الثورة السورية من أصل  9شهداء فلسطينيين
سقطوا يف خميم درعا يف بداية الثورة على يد قوات األمن ،وذلك يف إثر إسعافهم اجلرحى
السوريين ،ومشاركتهم يف فك احلصار عن درعا البلد عبر نقل املواد الغذائية واألدوية؛ نذير
حجير ،من خميم العائدين يف حمص ،هو أول شهيد فلسطيني قضى حتت التعذيب؛ موسى
الطفوري الذي استشهد برصاص ق ّناص بينما كان يقوم بنقل املواد الغذائيةواألدوية على
دراجته النارية للسكانمن اخمليم إىل مدينة درعا يف أثناءحصارها من جانب قوات األمن
واجليش.
 2ـ "مسيرة العودة" على حدود اجلوالن احملتل ،وأحداث "اخلالصة" يف خميم
اليرموك يف ذكرى النكسة
تشكل "مسيرة العودة" عند احلدود مع اجلوالن السوري احملتل التي جرت يف ذكرى
النكسة يف  6حزيران  /يونيو ،2011وأحداث "اخلالصة" التي جرت بعد تشييع شهداء هذه
املسيرة ،أحد األحداث الفارقة التي تسببت بصدمة لدى الشارع الفلسطيني يف اخمليمات.
وكان قد جرى استغالل حماسة الشباب الفلسطيني ورغبتهم يف التعبير عن حقهم يف
العودة إىل وطنهم ،فتم تنظيم وتسهيل وصول جمموعة كبيرة من الشباب إىل حدود اجلوالن،
وتشجيعهم على عبور السياج الفاصل ،وهو ما أسفر عن سقوط  26شهيداً ومئات اجلرحى
برصاص اجلنود اإلسرائيليين ،حتت نظر وسمع بعض القيادات الفلسطينية وعناصر
األمن السوريين الذين مل يحركوا ساكن ًا .بعد ذلك ،عاد املشاركون يف املسيرة بالشهداء
إىل اخمليم ،وخرجت حشود كبيرة لتشييع الشهداء ،ومعظمها يف حالة حنق شديدة على
فصائل حتالف دمشق ،فوقع احتكاك يف مقبرة الشهداء مع ماهر الطاهر ،عضو املكتب
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،بعد أن هتف املتظاهرون ضده ،فأطلق حرسه
النار يف الهواء ،متسببين بازدياد حالة االحتقان والغضب .وبعد هروب الطاهر ،اجته
املتظاهرون إىل "جممع اخلالصة" التابع للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ،وقبل أن يصلوا
أجج غضبهم أكثر،
إليه بمسافة قصيرة ،بدأ حرس اجملمع بإطالق النار عليهم ،األمر الذي ّ
ودفعهم إىل حصاره ورميه باحلجارة وحرق حمارسه ،وحصار أحمد جبريل ،زعيم اجلبهة،
احلي على املتظاهرين ،وقتل أربعة فلسطينيين
يف داخله .ومع استمرار إطالق الرصاص
ّ
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(أحدهم استشهد الحق ًا متأثراً بجروحه) ،وجرح العشرات ،قام املتظاهرون بإشعال حريق
يف املقر ،إىل أن جاء الدعم من عناصر القيادة العامة من خارج اخمليم ومن األمن السوري،
ومن معه إىل خارج اخمليم .وتركت هذه احلادثة أثراً كبيراً
الذين قاموا بإجالء أحمد جبريل َ
تتورع عن إراقة الدم
مل
العامة
القيادة
ـ
الشعبية
اجلبهة
لدى الفلسطينيين الذين اعتبروا أن
ّ
الفلسطيني واستغالله خدمة ألجندات ال تتعلق بالعمل الوطني الفلسطيني ،وإنما خلدمة
حملت من جانبها يف بيان،
النظام الذي يؤيدونه .لكن اجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة ّ
املسؤولية ألطراف وصفتها بـ "العميلة للكيان الصهيوين" يف سلطة رام الله ،كما حتدثت يف
يحرضون ضد الدولة السورية ،إىل
بيانها عن "انضمام جمموعات من جوار اخمليم من الذين ّ
اجملموعات التي مارست أعمال التخريب ".ودانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بدورها
استهداف عناصر القيادة العامة للمتظاهرين ،ووصفت ما حدث بالعمل "اإلجرامي اجلبان
الذي يخرج عن أبسط التقاليد الوطنية الفلسطينية ،ويرقى إىل مستوى جريمة القتل اجلماعي
دون تمييز".
 3ـ جمزرة العدوية وكرم الزيتون يف حمص
يف هذه اجملزرة التي وقعت يف  11آذار  /مارس  ،2012والتي راح ضحيتها ما ال يقل
عن  45مدني ًا ُقتلوا ذبح ًا بالسكاكين ،استشهدت أسرتان فلسطينيتان يتألف كل منهما من
أربعة أفراد ،من آل احلسن وآل زهرة.
 4ـ جمزرة القصف واإلعدام امليداين يف دوما
يف هذه اجملزرة التي حدثت يف  28حزيران  /يونيو  ،2012استشهد  12فلسطيني ًا منهم
أسرة مكونة من أب وأم وابنهما ،وقد ُأعدموا ميداني ًا.
خميمي النيرب وحندرات
 5ـ استشهاد  14جمند ًا من جيش التحرير الفلسطيني من
َ
يف حلب
خميمي
يف  11تموز  /يوليو  2012استشهد  14جمنداً من جيش التحرير الفلسطيني من
َ
ووجدت جثثهم يف املشفى
النيرب وحندرات يف حلب ،بعد خطفهم ألكثر من أسبوعينُ ،
الوطني يف إدلب .وقد تبادل كل من النظام السوري واملعارضة االتهامات فيما يتعلق
باستهدافهم ،وإن كانت جلان التنسيق احمللية يف سورية أكدت أن استهدافهم حدث لإليقاع
بين الفلسطينيين والثوار السوريين ،وهو الرأي نفسه الذي ساد يف خميم اليرموك ،علم ًا بأن
هذه اجملزرة ترافقت مع جمزرة ُأخرى ارتكبها النظام يف قرية التريمسة السورية ،األمر الذي
أدى إىل خروج تظاهرة يف خميم اليرموك بتاريخ  2012 / 7 / 13على الرغم من التشديد
األمني.
وال يزال خميم النيرب لالجئين الفلسطينيين يف حلب يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان
بسبب تدهور الوضع األمني يف املناطق احمليطة به ،ومشاركة بعض أبنائه يف القتال إىل
جانب اجليش السوري ،األمر الذي جعله عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق
ال عن عشرات اجلرحى من أبناء اخمليم.
متفرقة منه أدت إىل سقوط  60شهيداً ،فض ً
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ففي  25تموز  /يوليو  2014حتطمت طائرة حربية فوق خميم النيرب بعد إصابتها بأحد
الصواريخ الذي تسبب بانفجارها وسقوط حطامها على منازل املدنيين .وأسفر احلادث عن
4
وقوع  12ضحية ،وسقوط عدد من اإلصابات ،ودمار كبير يف منزلين من منازل اخمليم.
 6ـ استهداف التظاهرة التي خرجت يف خميم اليرموك يف دمشق تنديد ًا بمجزرة
التريمسة ،وباختطاف وقتل جمندين من جيش التحرير الفلسطيني
شهد خميم اليرموك الذي يضم العدد األكبر من الالجئين ،خروج تظاهرات "طيارة" قصيرة
وحمدودة طوال أحداث الثورة السورية ،إىل أن وقعت جمزرة التريمسة يف  13تموز  /يوليو
 ،2012والتي قضى فيها أكثر من  250شهيداً من السوريين بينهم نساء وأطفال ،وكان قد
سبقها بتاريخ  11تموز  /يوليو  2012اكتشاف جثث  14جمنداً من جيش التحرير الفلسطيني
من خميم النيرب يف حلب .فخرج أبناء خميم اليرموك يف تظاهرة كبيرة تن ّدد باجملزرتين،
وما لبث األمن السوري أن واجهها بالرصاص احلي الذي أسفر عن وقوع  5شهداء وعشرات
اجلرحى .ويف اليوم التايل خرجت تظاهرة حاشدة باآلالف لتشييع الشهداء والتنديد
بالنظام ،وهتف فيها املتظاهرون للشهيد ووحدة الدم الفلسطيني ـ السوري ،ونددوا بالنظام
وغنوا بصوت ملحمي واحد أغنية "ج ّنة" التي باتت أيقونة مميزة للثورة السورية .وكانت
هذه التظاهرة الفتة من حيث العدد والهتافات واملشاركة األهلية ،وشكلت عالمة فارقة يف
موقف أهايل خميم اليرموك الداعم للشعب السوري.
ويف إثر هذه التظاهرة احلاشدة التي شهدها خميم اليرموك ،كتب الناطق باسم وزارة
اخلارجية السورية آنذاك جهاد مقدسي ،يف صفحته الشخصية يف "تويتر" (وحذفه الحق ًا):
"أصعب شيء أن يكون ببلدك ضيوف معززون مكرمون ألبعد حد ..وترى البعض منهم ال
يحترمون أصول الضيافة ..يعني سوري معارض أو تائه أو مسلح ..أمر الله وحكم ..لكن
الضيوف (بعضهم) يجب أن يلتزموا أصول الضيافة ،وإذا عجزوا عن ذلك فليرحلوا لواحات
الديمقراطية بالبالد العربية".
 7ـ قصف خميم اليرموك واحلجر األسود بقذائف الهاون
يف  18تموز  /يوليو  2012اس ُتهدف خميم اليرموك ومدينة احلجر األسود بقذائف
الهاون ،وسقط  9شهداء فلسطينيين وعشرات اجلرحى.
 8ـ جمزرة شارع اجلاعونة يف خميم اليرموك يف دمشق قبيل إفطار رمضان
يف  2آب  /أغسطس  2012خالل شهر رمضان املبارك ،تم قصف شارع اجلاعونة يف
خميم اليرموك قبل اإلفطار بقليل ،وأسفر القصف عن جمزرة مروعة سقط فيها  18شهيداً
وعشرات اجلرحى.
 9ـ شهر أيلول  /سبتمبر "الدامي" على فلسطينيي سورية
يف أيلول  /سبتمبر  2012تصاعدت ح ّدة القصف على خميم اليرموك ومدينة احلجر
األسود ،وجنم عنه سقوط أكثر من  35شهيداً ،كما سقط  4شهداء يف قصف خميم النيرب
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وحجيرة واحلسينية والذيابية التي شهدت جمزرة
يف حلب ،و 15شهيداً يف السيدة زينب
ّ
قضى فيها أفراد من عائلة أبو راس الفلسطينية .وسقط يف احلجر األسود الذي يقطنه بعض
جراء القصف ،واإلعدامات امليدانية التي تلت دخول اجليش
الفلسطينيين ،أكثر من  35شهيداً ّ
السوري .وبلغ جمموع عدد الشهداء الفلسطينيين يف هذا الشهر  128شهيداً ،وهو الشهر
األعلى ،يف عدد الضحايا ،بين األشهر الثالثين التي سبقت.
 10ـ استهداف احلسينية
تم توثيق سقوط  99ضحية فلسطينية يف خميم احلسينية %73 ،منهم من الذكور ،و%27
من اإلناث.
تعرضت احلسينية للقصف املتكرر الذي أصبح السبب الرئيسي للوفيات ،إذ بلغت النسبة
 %62أي بمعدل  70ضحية ،وقد أودى بحياة ُأسر بكاملها يف بعض األحيان ،كما هي احلال
جراء القصف الذي طال اخمليم يف  14تشرين األول  /أكتوبر
مع أسرة من آل السواملة قضت ّ
 ،2012واألسرة تتألف من األم مريم رديني وأبنائها األربعة :شروق وحماس وفداء وحنان
جراء قصف اخمليم
جمال سواملة .ويف  17كانون الثاين  /يناير  2013قضى  11الجئ ًا ّ
بطائرات "امليغ" احلربية.
ويق ّدر عدد الذين قضوا بهذه
واحتل القنص والطلق الناري املباشر املرتبة الثانيةُ ،
الطريقة بـ  15الجئ ًا من أبناء اخمليم.
ويف  26أيلول  /سبتمبر ُ 2012وجدت جثامين كل من :صالح أبو راس وموسى أبو راس
وفراس أبو راس ،ملقاة أمام مسجد "العشرة املبشرين باجلنة" بعد أن ُأعدموا ميداني ًا من
طرف اللجان وامليليشيات املوالية لقوات النظام.
الناشطين عصام خراعي وعمر هالل يف  8كانون الثاين  /يناير 2013
كذلك تم إعدام
َ
ورمي جثماناهما بالقرب من مسجد "السيدة عائشة" داخل اخمليم.
على يد قوات النظامُ ،
جراء التعذيب ،و ُأعلنت
وس ّجل سقوط  5من أبناء اخمليم داخل املعتقالت التابعة للنظام ّ
ُ
وفاة األخوين همام ولورانس الشافعي يف  13حزيران  /يونيو  2014بعد اعتقالهما لفترة
غير حمددة على وجه الدقة.
 11ـ إعدام ميداين ألسرة كاملة يف دوما
خالل مداهمة قوات اجليش ملدينة دوما يف  25تشرين األول  /أكتوبر  ،2012وقع كثير
من حاالت اإلعدام امليداين ،منها إعدام  6أفراد من أسرة واحدة من آل الصفدي.
 12ـ قصف خميم اليرموك بطائرات "امليغ"
تعرض خميم اليرموك للقصف العشوائي والقنص وسقوط مزيد من الشهداء،
مع استمرار ّ
ال يف اخمليم ،إذ قامت طائرات)
كان  16كانون األول  /ديسمبر  2012يوم ًا دامي ًا وفاص ً
"امليغ" بقصف جامع "عبد القادر احلسيني" ومدرسة "الفالوجة" التي كانت تؤوي نازحين
سوريين من احلجر األسود والتضامن ،وتسبب القصف بسقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين
والسوريين من النازحين ،الذين حتولوا ،يف معظمهم ،إىل أشالء ومل ُتعرف هويتهم .وحدث
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ذلك يف يوم دخول "اجليش احلر" إىل اخمليم عقب بعض االنشقاقات لعناصر يف اللجان
الشعبية واجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة ،لتنتشر شائعات يف مساء اليوم نفسه نشرها
بعض اجملموعات املؤيدة للنظام ،وفحواها أن النظام يعطي أهايل اخمليم مهلة  24ساعة
إلخالئه ،األمر الذي تسبب يف صباح اليوم التايل بحالة ذعر كبيرة ،وبنزوح جماعي لألهايل
يبق يف اخمليم آنذاك إ ّ
ال أقل من %20
من الفلسطينيين والسوريين املقيمين والنازحين ،ومل َ
من سكانه .ومنذ هذا التاريخ ،قام النظام السوري بإحكام احلصار على اخمليم عبر تثبيت
احلواجز على مداخله ،مع فرض قيود شديدة على حركة دخول األهايل وخروجهم ،ومنع
إدخال اخلبز واملواد الغذائية إ ّ
ال بكميات قليلة .وتصاعد هذا احلصار منذ آب  /أغسطس
 2013ليتحول إىل حصار حمكم ،ومنع دخول األهايل وخروجهم ،وال يزال َمن بقي من
تعرضهم يف بعض األحيان لنيران
األهايل عرضة لنيران القصف والقنص واحلصار ،مع ّ
االشتباكات بين قوات النظام وكتائب "اجليش احلر" املرابطة داخل اخمليم .وصدر العديد من
تعرض له خميم اليرموك على لسان األمين العام لألمم املتحدة بان
اإلدانات للقصف الذي ّ
كي مون ،ومن طرف قيادات يف منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس".
13ـ قصف شارع املدارس يف خميم اليرموك بقذائف الهاون
يف  27كانون األول  /ديسمبر  2012سقطت عدة قذائف على شارع املدارس يف خميم
اليرموك تسببت باستشهاد  5أشخاص من أسرة واحدة من آل سالمة.
 14ـ إفراغ خميم سبينة
بعد أن سيطر اجليش النظامي على بلدة السبينة واخمليم املعروف باالسم نفسه ،يف 7
تشرين الثاين  /نوفمبر  ،2013ووفق مشاهدات من ُسمح له بالدخول من موظفي القطاع
احلكومي السوري ،فإن أكثر من  %80من اخمليم بدا مدمراً تدميراً شبه كامل أو بشكل جزئي،
والبيوت التي مل تدمر ،والتي هي حمسوبة على املعارضة ُأحرقت ،و ُنهب معظمها.
وتم توثيق سقوط  58ضحية من أبناء خميم سبينة منذ بداية األحداث يف آذار  /مارس
جراء
 %88 ،2011منهم من الرجال ( 51رج ً
ال تقريب ًا) ،و %12من النساء ( 7نساء) .وقضى ّ
القصف  37الجئ ًا ،ففي  12أيلول  /سبتمبر  2012قضى الالجئ نضال السمكي بسقوط
ال عن  5آخرين
قذيفة على سيارته (سرفيس) عند مفرق بلدة غزال املالصقة للمخيم ،فض ً
جراء القصف الذي استهدف
كانوا برفقته ،وكذلك قضت الطفلة براءة مريحيل ( 5أعوام) ّ
اخمليم يف  5كانون الثاين  /يناير .2013
ويف حادث آخر لقي  7الجئين 5مصرعهم بعد استهدافهم بصاروخ يف أثناء حماولتهم
اخلروج من حاجز سبينة يف  11شباط  /فبراير .2013
جراء القصف الذي طاله يف أثناء
وعقب وفاة إسـمـاعـيـل عـلـي يـعـقـوب ،أحد أبناء اخمليمّ ،
وجوده يف إحدى السيارات عند استهدافها ،ولدى حماولة دفنهُ ،طلب من ذويه إحضار ورقة
وفاة من مشفى املواساة احلكومي يف مدينة دمشق ،األمر الذي اضطرهم إىل وضع اجلثمان
يف سيارة مكشوفة والتوجه به إىل املشفى برفقة  5أشخاص من أقاربه وجيرانه ،إ ّ
ال إنهم
وجدوا جميع ًا يف صباح اليوم التايل يف  11نيسان  /أبريل  ،2013يف منطقة حوش بالس
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(يف دمشق) ،مقتولين وقد بدت على أجسادهم آثار التعذيب.

6

جراء التعذيب من عائلة واحدة يف عرطوز
 15ـ خمسة شهداء ّ

جراء
يف  27آذار  /مارس  2013استشهد  5أشخاص من عائلة واحدة يف عرطوزّ ،
التعذيب يف سجون النظام.
 16ـ إعدام ميداين خلمسة شهداء من أسرة واحدة يف خميم درعا
يف  29آذار  /مارس  2013استشهد  5أشخاص من أسرة واحدة من آل النابلسي يف
خميم درعا بعد أن قامت قوات النظام بإعدامهم ميداني ًا يف منزلهم.
حي التقدم يف خميم اليرموك بصواريخ أرض ـ أرض
 17ـ قصف ّ

حي التقدم يف خميم اليرموك يف دمشق بصواريخ
يف  1نيسان  /أبريل ُ 2013قصف ّ
أرض ـ أرض تسببت بسقوط  14شهيداً.
 18ـ قصف خميم خان الشيح بالقذائف والبراميل املتفجرة

يف  28نيسان  /أبريل  2013استشهد  4أشخاص من خميم خان الشيح بسقوط قذيفة
على احلارة الشرقية يف اخمليم (خالد فضيل؛ حسين أحمد ضاهر؛ علي حسين ضاهر؛ نوفل
األحمد).
وال تزال منطقة خان الشيح تتعرض للقصف بالبراميل املتفجرة ،والتي وصلت حتى
 10أيار  /مايو املاضي ،إىل  100برميل تقريب ًا ،توزعت يف منطقة العباسة وخميم
ال عن غارات طائرات "امليغ" احلربية
الالجئين الفلسطينيين وقرية السكيك واملنشية ،فض ً
التي تستهدف منطقة العباسة بشكل متواصل ،وكذلك القصف اليومي براجمات الصواريخ
واملدفعية الثقيلة التي تخ ّلف كثيراً من اإلصابات والضحايا يف صفوف املدنيين .فقد ُس ّجل
يف  6شباط  /فبراير  2014سقوط براميل متفجرة على املنطقة الشرقية من اخمليم واملزارع
احمليطة به ،األمر الذي أدى إىل وقوع ثالث ضحايا هم :الطفالن قصي ويامن رياض نهار،
وحممد أحمد سويد ،وعدد من اجلرحى ،يف أثناء جمعهم احلطب للتدفئة.
وحاصرت حواجز النظام السوري أيض ًا خميم خان الشيح ،ومنعت دخول املواد التموينية
واإلغاثية إليه ،وهو ما أدى إىل إغالق األفران واملنشآت اخملصصة لبيع الطحين أو املواد
األساسية الالزمة للحياة ،كما تم رصد قيام العناصر األمنية بتوجيه اإلهانات والشتائم،
ال عن عشرات حاالت االعتقال العشوائي ،إذ ُسجل اعتقال نحو  45فلسطينيا.
فض ً
ويف املقابل ،قامت جمموعات مسلحة حمسوبة على املعارضة السورية بعدة انتهاكات
بحق أبناء خميم خان الشيح ،إذ أطلقت النار يف  9تموز  /يوليو  2014على أبناء اخمليم،
فسقطت ضحيتان هما حممد مثقال القاضية ،وحممد صالح صالح ،و ُأصيب عدد من املدنيين
ُعرف منهم عصام حسين وعلي حمادة .ويف  2أيلول  /سبتمبر  2014قضى الشاب فاروق
أبو ميثة من سكان اخمليم حتت التعذيب على يد "جبهة النصرة" ،وذلك بعد شهر من اعتقاله.
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 19ـ شهداء جمزرة الكيمياوي يف الغوطة واملعضمية
يف  21آب  /أغسطس  ،2013تعرضت الغوطة واملعضمية لقصف بالسالح الكيمياوي
ال .وبين هؤالء الشهداء ،تم التعرف
أودى بحياة أكثر من  1429شهيداً بينهم أكثر من  423طف ً
على  33شهيداً فلسطيني ًا 18 :من عائلة واحدة يف زملكا (من عائلة غازي ـ واكد  /قرية
اجمليدل يف فلسطين احملتلة) ،و 9من عائلة أبو زيد يف زملكا ،وشهيدان من عائلة شنبور يف
زملكا ،و 4من عائلة منصور يف املعضمية.
 20ـ شهداء اإلغاثة واإلسعاف الطبي
تم توثيق أكثر من  42شهيداً من ناشطي اإلغاثة واإلسعاف الطبي والناشطين املعروفين
يف خميم اليرموك ،ومنهم الشهيد غسان أحمد شهابي ،مدير دار الشجرة للذاكرة الفلسطينية،
تعرض لرصاص قناص تسبب بتدهور سيارته يف شارع اليرموك يف .2013/1/12
الذي ّ
كما شهد أيلول  /سبتمبر  2013عدة حاالت قتل لناشطي اإلغاثة املعتقلين ،وال سيما من
خميم اليرموك ،وكذلك استشهاد  5من ناشطي اإلغاثة يف خميم اليرموك يف  8أيلول /
ممن يعملون ضمن الهيئة الوطنية الفلسطينية (جعفر حممد؛ خليل زيدان؛
سبتمبر ّ 2013
حممود عزيمة؛ فادي أبو عجاج؛ علي حممد عتر) ،واستشهدوا بينما كانوا يقومون بدورهم
كوسطاء يف نقل جثة أحد عناصر قوات النظام يف مقابل اإلفراج عن إحدى النساء املعتقالت
لدى حاجز النظام عند أول اخمليم ،فقد ُأطلقت خالل العملية ثالث قذائف هاون على ساحة
الريجة ،األمر الذي أدى إىل استشهاد الناشطين اخلمسة ،وإصابة أكثر من  12شخص ًا من
املوجودين يف املكان.
وشهد النصف الثاين من سنة  2014أيض ًا ،ظاهرة االغتياالت املوجهة ضد الناشطين
جتمع أبناء اليرموك بعد إطالق
داخل خميم اليرموك ،فقد اغتيل بهاء صقر ،أحد أعضاء
ّ
الرصاص عليه فجر  2آب /أغسطس من جهة جمهولة يف أثناء جتوله يف شارع اليرموك
الرئيسي بالقرب من مسجد الوسيم ،و ُنقل يف إثرها إىل مشفى فلسطين حيث قضى هناك
الناشطين أحمد السهلي (أبو عادل) ،وعبد الله بدر (أبو
متأثراً بإصابته ،وكذلك جرى اغتيال
َ
عدي) ،يف  19و 20آب  /أغسطس على التوايل.
ويف  29تشرين الثاين  /نوفمبر ،اغتيل الناشط علي احلجة يف شارع العروبة بعد إطالق
الرصاص عليه مباشرة يف أثناء وجوده داخل أحد حمالت احلالقة.
ويف  20كانون األول  /ديسمبر  ،2014اغتيل الناشط حممد يوسف عريشة (أبو العبد
عريشة) مدير املكتب اإلغاثي يف اخمليم بعد إطالق النار عليه يف وضح النهار يف منتصف
توجهه إىل مقر املكتب.
شارع لوبيا ،من جهة حمسوبة على املعارضة السورية يف أثناء ّ
وبعد ثالثة أيام من اغتيال عريشة أي يف  23كانون األول  /ديسمبر  ،2014اغتيل حممد
طيراوية ،ممثل حركة "فتح" يف خميم اليرموك بالطريقة ذاتها على يد جمهولين يف أثناء
وجوده بالقرب من منزله يف شارع الثالثين داخل اخمليم.
ويف  30آذار  /مارس  2015اغتيل الناشط اإلنساين وممثل حركة "حماس" يف خميم
اليرموك يحيى حوراين بعد إطالق الرصاص عليه بشكل مباشر يف أثناء توجهه إىل مشفى
فلسطين ملمارسة عمله هناك كمسعف ،وأشار بعض التقارير إىل تورط عناصر من "داعش"
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يف عملية االغتيال.
 21ـ شهداء التعذيب واالختفاء القسري
ُيعتبر سجل االعتقال واالختفاء القسري ،وما يتبعه من نتائج تصل إىل املوت ،من أهم
األسباب التي أدت إىل ارتفاع أعداد الضحايا من أبناء الالجئين الفلسطينيين يف سورية.
فاملعتقلون داخل السجون ومراكز االحتجاز لدى النظام السوري يتعرضون ألشد وأقسى
عمليات التعذيب واإلذالل والتحقير التي غالب ًا ما ينجم عنها آثار نفسية وجسدية ربما تصل
إىل املوت أحيان ًا ،وتم توثيق وجود  385الجئ ًا فلسطيني ًا داخل سجون النظام السوري منذ
بداية الصراع يف سورية حتى نهاية نيسان  /أبريل .2015
ويجد املتتبع لهذه احلاالت أن هؤالء املعتقلين يشتركون يف نقاط متعددة أهمها أنهم،
يف معظمهم ،اع ُتقلوا على احلواجز أو يف مناطق سيطرة النظام ،أو خالل حماوالت اخلروج
من املناطق احملاصرة ،أو يف أثناء التوجه إىل استالم املساعدات ،كما أن أغلبية الوفيات
الناجمة عن التعذيب مل يتم اإلعالن بشأنها إ ّ
ال بعد عدة أشهر من وقوعها ،ومل يتم تسليم
7
اجلثث إىل ذويها.

 IIIـ واقع اخمليمات ،وانتهاكات بعض كتائب املعارضة املسلحة

الواقع الذي عاشه خميم اليرموك بعد قصفه بطائرات "امليغ" ،ودخول اجليش احلر
إليه يف  ،2012 / 12 / 16ونزوح معظم سكانه ،أفرز وضع ًا مأسوي ًا مركب ًا ذا وجهين:
فالنظام اعتبر َمن بقي يف اخمليم حاضنة شعبية لـ "اجليش احلر" ،وقام بإطباق احلصار
ال
على اخمليم وتقييد دخول األهايل وخروجهم وتقنين إدخال املواد الغذائية والطبية ،وصو ً
إىل إغالقه بشكل كامل بعد شهر رمضان يف سنة  ،2012وجرى ذلك احلصار بمشاركة
فاعلة من عناصر اجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة ،و"فتح" االنتفاضة ،وميليشيا تابعة
للمدعو ياسر قشلق ،واملوجودة على حاجز مدخل اخمليم وأطرافه .كما قام النظام بتصعيد
القصف اليومي والتدمير ليطال أكثر من  %20من املساكن ومعظم البنية التحتية ،بحسب
تعرض
الناشطين الباقين يف اخمليم .ويف مقابل هذه احلملة الشرسة من جانب النظامّ ،
كثير من األهايل املتبقين يف اخمليم النتهاكات من طرف بعض كتائب املعارضة املسلحة،
وهدم بعض اجلدران الداخلية التي تصل البيوت
كما ُسرقت مئات البيوت ،واح ُتل بعضهاُ ،
بعضها ببعض ،و ُأحرق بعض املنازل بدعوى أنها منازل "شبيحة للنظام" ،وغيرها كثير من
حاالت االستهداف والتهديد واالستفزاز ،األمر الذي س ّبب شعوراً باحلنق والغضب من جانب
أهايل اخمليم جتاه هذه الكتائب ،وصدر العديد من النداءات والبيانات لوقف االنتهاكات،
إىل أن قامت كتائب من املعارضة يف أوائل أيلول  /سبتمبر  2013بطرد عدة كتائب ا ُّتهمت
بالقيام بالسرقة واالنتهاكات.
وشملت انتهاكات بعض كتائب املعارضة :التهديد واالختطاف واإلعدامات امليدانية
باسم "القصاص" .ففي خميم خان الشيح يف ريف دمشق ،قامت (هذه الكتائب) بعدة
جتاوزات بحق األهايل ،منها إطالق النار يف  9تموز  /يوليو  2014على أبناء اخمليم ،األمر
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الذي أدى إىل سقوط ضحيتين هما :حممد مثقال القاضية ،وحممد صالح صالح ،وإصابة
عدد من املدنيين ،كما أقدمت هذه اجملموعات يوم  3آب  /آغسطس  2014على دهم وتفتيش
وقتل يف إثرها حممد
منزل حممد جروان صالح ،بحث ًا عن معين جروان املطلوب لديهمُ ،
أما يف  2أيلول  /سبتمبر  2014فقد استشهد فاروق أبو ميثة حتت التعذيب على يد
جروانّ .
"جبهة النصرة" وذلك بعد شهر من اعتقاله ،وكذلك أعلن يف تاريخ  18نيسان  /أبريل 2015
استشهاد كل من نبيل عوض فارس ،واألخوين عبد الله خنيفس وعبد الرحمن خنيفس حتت
التعذيب بعد اعتقال دام أكثر من سبعة أشهر لدى "جبهة النصرة".

 IVـ الكارثة اإلنسانية يف خميم اليرموك القابع حتت
احلصار والقصف والتجويع

يمكن اعتبار خميم اليرموك اآلن مهدداً بكارثة إنسانية وشيكة ،فاحلصار اخلانق الذي
حتول منذ األسبوع األول لشهر تموز /
فرضه النظام عبر حاجزه على مدخل خميم اليرموكّ ،
يوليو ( 2013أوائل شهر رمضان) إىل حصار كامل ،ومنع مطلق للدخول واخلروج ،عالوة على
منع إدخال أي مواد غذائية وطبية ،حتى إن األهايل اضطروا إىل طحن العدس والبرغل لصنع
عامين،
اخلبز ،واالكتفاء بوجبة غذائية واحدة ،مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي منذ أكثر من َ
وقطع ملياه الشرب منذ أيلول  /سبتمبر .2015
جراء اجلوع واحلصار ونقص العناية الطبية ،وما جنم
وسجلت أيض ًا  176حالة وفاة ّ
ُ
عن ذلك من حاالت اجلفاف وسوء التغذية لدى األطفال وكبار السن .فعلى سبيل املثال ،ال
احلصر ،أدت قسوة احلصار إىل وفاة طفلة رضيعة تدعى جنى حسن ،يف  19آب  /أغسطس
 ،2013بسبب عدم توفر حليب أطفال ،وعدم تقبلها الرضاعة من أي أم مرضعة ُأخرى ،ألن
والدتها ظلت عالقة خارج اخمليم بعد منعها من العودة إليه عند خروجها إلحضار الطعام.
وتوقف التعليم يف اخمليم أيض ًا لفترة طويلة بعد أن أغلقت "األونروا" املدارس التي
تشرف عليها بحجة األوضاع األمنية املتردية ،إىل أن قامت جمموعة من الناشطين
واملعلمين الباقين ،وبدعم من مؤسسات اجتماعية وإغاثية حملية ،بافتتاح مدارس أهلية
بديلة بإمكانات بسيطة ،واستطاعت بفعل اجلهد املتواصل تأمين عدد حمدود من املعلمين
واملشرفين ،وتوفير التحصيل العلمي البديل ألكثر من  2000طالب وطالبة ،جاء جزء منهم
من بعض األحياء اجملاورة .كما تمكنت هذه املدارس األهلية من احلصول على اعتراف
دائرة التربية يف "األونروا" باالمتحانات التي جتريها.
لفكّ
احلصار وإيقاف القصف
وطوال فترة احلصار على اخمليم ،صدر العديد من النداءات
والقنص واستهداف املدنيين ،وجرى كثير من احملاوالت واملبادرات لفك حمنة اخمليم وعودة
املهجرين إليه ،غير أنها بمجملها باءت بالفشل يف ظل تع ّنت النظام ورفضه إيقاف القصف
ال عن رفض كتائب "اجليش احلر" اخلروج من اخمليم حتت شروط
والقنص واحلصار ،فض ً
النظام .وانعكست هذه احملنة بكثير من األمل والقهر والرعب على جميع سكان اخمليم ،سواء
الصامدين فيه ،أو املهجرين منه ،فعدد شهداء خميم اليرموك وحده بلغ نحو  1083شهيداً
لغاية  30نيسان  /أبريل  ،2015وهو يزيد على أكثر من ثلث تعداد الشهداء الفلسطينيين
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على كامل األرض السورية ،عالوة على مئات اجلرحى واملعتقلين.

 Vـ سيطرة "داعش" على خميم اليرموك

يف  1نيسان  /أبريل  2015اندلعت معارك طاحنة داخل خميم اليرموك بين عناصر
تنظيم "الدولة االسالمية" (داعش) و"جبهة النصرة" من ناحية ،و"أكناف بيت املقدس" من
ناحية ُأخرى ،انتهت بسيطرة "داعش" على أكثر من  %70من مساحة خميم اليرموك ،لتتراجع
عن معظمه الحق ًا ملصلحة "جبهة النصرة".
ويف جميع هذه التحوالت ،بقي اخمليم وسكانه ضحية احلرب الدائرة ،والتداخالت
احمللية واإلقليمية التي باتت تتحكم يف جمريات األمور ،سواء يف خميم اليرموك أو يف
أنحاء سورية.

اخملططات البيانية
اخملطط البياين رقم 1
أعداد الشهداء الفلسطينيين بحسب املناطق داخل سورية
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اخملطط البياين رقم 2
أعداد الشهداء الفلسطينيين بحسب املناطق خارج سورية

اخملطط البياين رقم 3
أعداد الشهداء الفلسطينيين بحسب األشهر
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اخملطط البياين رقم 4
تفصيل الشهداء الفلسطينيين بحسب اجلنس

اخملطط البياين رقم 5
ظروف االستشهاد
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اخملطط البياين رقم 6
ُّ
توزع شهداء التعذيب واالختفاء القسري بحسب املناطق

اخملطط البياين رقم 7
ُّ
توزع شهداء التعذيب واالختفاء القسري حسب الزمن
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اخملطط البياين رقم 8
ُّ
توزع أسباب سقوط ضحايا يف سبينة

املصادر
"جتمع العودة الفلسطيني ـ
 1وفق ًا خلريطة ميادين عمل األونروا لسنة  ،2011وإحصاء
ّ
واجب" ،الذي نفذه الباحث الفلسطيني طارق حمود.
 2عدد سكان سورية بحسب اجملموعة اإلحصائية السورية أكثر من  21,15مليون نسمة
لسنة 2012.
 3سمير حسن وسم ّية سعد الدين" ،السكان املقيمون غير السورييين وخصائصهم")2007( ، ،
يف املوقع اإللكتروين للمكتب املركزي لإلحصاء ،يف الرابط التايل:
http://www.cbssyr.sy/studies/st9.pdf

 4أرشيف "جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.actionpal.org.uk

 5الضحايا هم :حميي الدين قشاط؛ حنان الفرا؛ شهد قشاط؛ مصطفى قشاط ؛ منى وحيد
املنديل؛ جودي بكر املرعي؛ عمران بكر املرعي.
 6الضحايا هم :حسن علي يعقوب؛ مرعي يعقوب؛ أحمد مرعي يعقوب؛ حممد مرعي يعقوب؛
حممود حسن حسن.
" 7ضحايا التعذيب واالختفاء القسري  ،"2من إصدارات "جمموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.actionpal.org.uk/ar/

ملحق للمقال  -للنسخة اإللكترونية فقط
جداول الشهداء الفلسطينيين يف سورية
جدول رقم ( :)1أوائل الشهداء الفلسطينيّين
الرقم

االسم

التاريخ

1

وسام أمين الغول

3111/2/32

خميّم درعا

نذير حجير

3111/4/11

خميّم العائدين ـ حمص

خالد علي احملمد
عبد اللطيف
الوشاحي
ياسر احلسين
علي سمير األحمد
حمزة البكر

3111/4/31

خميّم درعا

3111/4/31

خميّم درعا

برصاص األمن ودفن يف األردن

3111/4/32
3111/4/32
3111/4/32

خميّم درعا
خميّم درعا
خميّم درعا

موسى الطفوري

3111/4/21

خميّم درعا

أثناء مداهمة األمن لدرعا البلد
أثناء مداهمة األمن
برصاص األمن وأحرقت جثته
كان يقوم بنقل املواد الغذائية
واألدوية على دراجته النارية للسكان
من اخمليّم إىل مدينة درعا أثناء
حصارها من قبل قوّات األمن
واجليش .استشهد برصاص القناصة.

3111/1/1

خميّم درعا

برصاص األمن

3111/1/7

درعا ـ عتمان

برصاص قنّاص أمام منزله يف بلدة
عتمان بالقرب من درعا

3
2
4
1
2
7
2

2
11

الرقم

مصطفى
البحطيطي
طلب سليمان
طلب شلحة

ظروف االستشهاد

املنطقة

برصاص األمن بعد نقله اثنين من
جرحى االحتجاجات السوريين إىل
املشفى
استشهد حتت التعذيب بعد اعتقاله يف
نيسان 3111
برصاص األمن

جدول رقم ( :)3شهداء أحداث اخلالصة يف ذكرى النكسة بتاريخ  2حزيران  /يونيو 3111
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم

1

خالد ريان

3111/2/2

خميّم اليرموك

3

رامي أحمد أبو صيام

3111/2/2

خميّم اليرموك

2

ناصر مبارك

3111/2/2

خميّم اليرموك

4

وليد حممد البربار

3113/11/32

من خميّم العائدين
يف حماة ،أصيب
يف خميّم اليرموك

برصاص اجلبهة الشعبيّة ـ
القيادة العامّة يف أحداث
اخلالصة بعد تشييع شهداء
مسيرة العودة يف ذكرى
النكسة
استشهد بعد ان أصيب بالشلل
جراء إصابته برصاص
اجلبهة الشعبيّة ـ القيادة
العامّة يف أحداث اخلالصة
خالل تشييع شهداء مسيرة

العودة يف ذكرى النكسة

جدول رقم ( :)2شهداء مسيرة العودة يف ذكرى النكبة وذكرى النكسة  ،3111برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي.
الرقم

االسم

التاريخ

املنطقة

3111/1/11

خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم خان الشيح
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك

3
2
4
2
7
2
2
11
11
13
12
14

عبيدة حممد عوض
زغموت
قيس سليمان أبو الهيجاء
بشار علي الشهابي
سامر خرطبيل
حممود حممد العرجا
أيمن أحمد حسن
وسيم سليم دواه
أحمد ياسر رشدان
علي حممد عشماوي
فايز أحمد عباسي
وسام خالد سعدية
أحمد أسعد الفوط
زكريا يحيى أبو احلسن

3111/1/11
3111/1/11
3111/1/11
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1

11
12
17
12
12
31
31
33
32

أحمد حممود سعيد
مازن زهير حمجوب
شادي سليمان حسين
جمدي حممد زيدان
حممد عيسى ديب
جهاد أحمد عوض
حممد حممود سعيد
عالء حسين الوحش
فايز عباس

3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1

خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم النيرب
خميّم النيرب
خميّم خان الشيح
خميّم خان الشيح
خميّم خان الشيح
خميّم خان الشيح

34
31
32
37
32
32
21

حممود عوض صوان
أحمد حممود سعيد احلجة
رمزي حممد سعيد السواملة
عبد الرحمن حسن اجلريدة
عزت عزيز مسودة
ابراهيم أحمد عيسى
ثائر حسين عادل

3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1
3111/2/1

خميّم خان الشيح
خميّم خان الشيح
احلسينيّة
خميّم الوافدين
املليحة
خميّم السيدة زينب
خميّم سبينة

1

ظروف االستشهاد

برصاص جنود االحتالل
اإلسرائيلي يف مسيرة
العودة يف ذكرى النكبة
بتاريخ
3111 / 1 / 11

برصاص جنود االحتالل
اإلسرائيلي يف مسيرة
العودة يف ذكرى النكسة
بتاريخ
3111 / 2 / 1

جدول رقم ( :)4شهداء جمزرة العدويّة وكرم الزيتون يف حمص بتاريخ  11آذار  /مارس 3113
ظروف االستشهاد

الرقم

االسم

التاريخ

املنطقة

1
3
2

عبدالرزاق لطفي احلسن
علي لطفي احلسن
لطفي علي احلسن

3113/2/11
3113/2/11
3113/2/11

حمص ـ العدوية
حمص ـ العدوية
حمص ـ العدوية

4

حممد لطفي احلسن

3113/2/11

حمص ـ العدوية

1

رزق الله زهرة

3113/2/11

حمص ـ كرم الزيتون

2

لطفي زهرة

3113/2/11

حمص ـ كرم الزيتون

7

حممد زهرة

3113/2/11

حمص ـ كرم الزيتون

2

مرزوق زهرة

3113/2/11

حمص ـ كرم الزيتون

جمزرة العدوية (أسرة كاملة)

جمزرة كرم الزيتون (أسرة
كاملة)

جدول رقم ( :)1شهداء جمزرة دوما بتاريخ  32حزيران  /يونيو 3113
الرقم

التاريخ

االسم

املنطقة

1

أحمد أيمن رستم

3113/2/32

دوما

3

أيمن رستم

3113/2/32

دوما

2

تهاين سامي أبو الرُب

3113/2/32

دوما

4

سامي أبو الرُب

3113/2/32

دوما

1

حممد حمادة تيم

3113/2/32

دوما

2

حممد عبد الله كامل ( 77عاماً)

3113/2/32

دوما

7

أحمد فياض اخلضراء

3113/2/32

دوما

2

سميح عبد الوهاب ( 21سنة)

3113/2/32

دوما

2

فايزة (عبد الوهاب)

3113/2/32

دوما

11

هشام وائل خليفة

3113/2/32

دوما

11

وائل صالح خليفة

3113/2/32

دوما

13

عبد الله السعدي

3113/2/32

دوما

ظروف االستشهاد
إعدام برصاص األمن ـ أسرة
كاملة
برصاص األمن

قصف اجليش على دوما

قصف اجليش على دوما
أعدم ميدانياً ووجدت اجلثة
مربوطة ومشوهة ومنهوشة من
الكالب

جدول رقم ( :)2الشهداء من جمنّدي جيش التحرير الفلسطينيّ من خميّم النيرب يف حلب يف  11تمّوز  /يوليو 3113
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
1
3
2

أحمد جمامسة
أحمد رشيد قشطه
أنس كريم

3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11

خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني

تم خطف الباص ثم

االسم
الرقم
 4شريف علي الباش
 1عماد مناع
 2فراس أبو احلسن
 7فريد حممد قاسم
 2حممد أبو الليل
 2حممد أحمد اجلدع
 11حممد أحمد أيوب
 11حممد صالح ديب
 13حممود ساعد
مصطفى أحمد
12
هالل
14

أحمد عز

التاريخ
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11
3113/7/11

املنطقة
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني
خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني

3113/7/11

خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني

3113/7/11

خميّم النيرب ـ جيش التحرير الفلسطيني

ظروف االستشهاد
قتل العساكر من قبل
جهة جمهولة ـ
وجدت اجلثث قرب
بنش  /إدلب

سائق مبيت الباص،
وجدت جثته بعد
يومين يف تفجير
ريكاردا يف حلب

جدول ( )7يبين أسماء الشهداء الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة على منازلهم يف خميم النيرب
االسم

الرقم

العمر /أعوام

.1

بيسان بالل ناصيف

1

.3

مفيد دسوقي

2

.2

هنا حممد الريفي

31

.4

وديان هيثم سعد الدين

17

.1

كفاح مصطفى الشيخ طه

41

.2

هيثم درويش سعد الدين

11

.7

حممد هيثم سعد الدين

13

.2

والء هيثم سعد الدين

14

.2

عبد الله هيثم سعد الدين

2

.11

حممد حسن ابو الزلف

42

.11

لطفية زيدان

21

.13

أحمد حممد علي

13

جدول رقم ( :)2شهداء تظاهرة خميّم اليرموك يف دمشق بتاريخ  ،3113 / 7 / 12التي خرجت تنديداً بمجزرة
التريمسة واستهداف جمندي جيش التحرير الفلسطيني يف حلب.
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
خميّم اليرموك
3113/7/12
 1إياس فرحات
خميّم اليرموك
3113/7/12
 3عفيف مصطفى
برصاص األمن على
خميّم اليرموك
3113/7/12
 2أنس برعي
التظاهرة
خميّم اليرموك
3113/7/12
 4عامر احلجة
خميّم اليرموك
3113/7/12
 1يزن ناصر اخلضرا ( 11سنة)
إعدام ميداين يف منزله
خميّم اليرموك
3113/7/12
 2أحمد السهلي (أبو رامز)
برصاص األمن

جدول رقم ( :)2شهداء استهداف خميّم اليرموك واحلجر األسود بقذائف الهاون يف  12تمّوز  /يوليو 3113
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
خميّم اليرموك
3113/7/12
 1أسامة كنعان
خميّم اليرموك
3113/7/12
 3رأفت برناوي
قصف اجليش على خميّم
خميّم اليرموك
3113/7/12
 2عالء النواصرة
اليرموك
خميّم اليرموك
3113/7/12
 4عماد حممود النمراوي
خميّم اليرموك
3113/7/12
 1حممد شكري حممد
خميّم اليرموك
3113/7/12
 2حممد عبد الناصر
خميّم اليرموك
3113/7/12
 7حممد غنيم
احلجر األسود
3113/7/12
 2خالد العبويني
قصف اجليش على خميّم
احلجر األسود
3113/7/12
 2موسى العبويني
اليرموك
جدول رقم ( :)11شهداء جمزرة شارع اجلاعونة يف خميّم اليرموك يف دمشق يف  3آب  /أغسطس 3113
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
الطفل إبراهيم علي
خميّم اليرموك
3113/2/3
1
الطلوزي
خميّم اليرموك
3113/2/3
 3الطفل أنس أحمد الطلوزي
خميّم اليرموك
3113/2/3
 2أحمد حممد عريشة
خميّم اليرموك
3113/2/3
 4أسامة أكرم عريشة
خميّم اليرموك
3113/2/3
 1بهاء أيوب
3113/2/3
 2حسام سالمة
خميّم اليرموك قصف اجليش على شارع
3113/2/3
 7خيرو أحمد حميدة
خميّم اليرموك اجلاعونة
خميّم اليرموك
3113/2/3
 2عبد الله الصالح
خميّم اليرموك
3113/2/3
 2عالء حممد غنيم
خميّم اليرموك
3113/2/3
 11عـمر دبـور
خميّم اليرموك
3113/2/3
 11فتحي حسن
خميّم اليرموك
3113/2/3
 13حمسن وليد مشينش
خميّم اليرموك
3113/2/3
 12حممد رافع الرفاعي
خميّم اليرموك
3113/2/3
 14حممد عبدالكريم إبراهيم

االسم
الرقم
 11حممد عنبتاوي
 12نضال الريان
 17وائل عدنان األحمد
 12يحيى إسماعيل عليان

الرقم

التاريخ
3113/2/3
3113/2/3
3113/2/3
3113/2/3

املنطقة
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك
خميّم اليرموك

جدول ( )11شهداء احلسينية
تاريخ احلادثة
اسم الضحية

ظروف االستشهاد

كيفية وقوع احلادث

1.

حممد أبو عزيزة

3113/7/31

رصاص قناص

2.

حسن فياض

3113/7/31

قصف

3.

لؤي عزارى

3113/7/31

رصاص قناص

4.

جناح علي ابراهيم

3113/7/31

قصف

5.

بشار العلي

3113/2/31

قصف

6.

حممد يونس خالد

3113/2/31

طلق ناري

7.

حممد خالد يونس

3113/2/33

جمهول

8.

فاطمه أبراهيم الصوان

3113/2/33

جمهول

9.

صالح أبو راس

3113/2/32

إعدام ميداين

10.

موسى أبو راس

3113-2-32

إعدام ميداين

11.

فراس أبو راس

3113/2/32

إعدام ميداين

12.

شروق جمال سواملة

3113/11/14

قصف

13.

حماس جمال سواملة

3113/11/14

قصف

14.

فداء جمال سواملة

3113/11/14

قصف

15.

حنان جمال سواملة

3113/11/14

قصف

16.

مريم رديني

3113/11/14

قصف

17.

أحمد العمري

3113/11/11

طلق ناري

18.

عالء غسان أحمد

3113/11/32

قصف

19.

حممد جاسم موسى

3113/11/32

قصف

20.

بسام زهير كامل

3113/11/32

قصف

21.

حممد حممود املصري

3113/11/32

قصف

22.

ياسين موسى

3113/11/32

قصف

23.

نور حممد حسين

3113/11/32

قصف

24.

غسان شحادة

3113/11/32

قصف

25.

حياة حممود عبدالله

3113/11/32

قصف

26.

ايمان حممد حسين

3113/11/32

قصف

27.

ملهم عبد الرؤوف

3113/11/21

قصف

28.

حممد طعمة

3113/11/21

قصف

29.

جميلة السعدي

3113/11/21

قصف

30.

وسـام تيــسير اسعد

3113/11/2

طلق ناري

31.

حممد يوسف عبدو

3113/11/12

قصف

32.

أحمد عيد

3113/11/32

قصف

33.

يحيى حسين

3113/11/37

جمهول

34.

شادي حممد حممود

3113/13/3

حتت التعذيب

35.

زينب داوود

3113/13/31

قصف

36.

رائد عارف مفلح

3113/13/31

قصف

37.

اعتدال نايف حسن

3113/13/31

قصف

38.

حممد عودة

3113/13/32

قصف

39.

حممد حسن قاسم

3112/1/1

قصف

40.

طارق املصري

3112/1/1

قصف

41.

عمر هالل صالح

3112/1/2

إعدام ميداين

42.

عصام خزاعي

3112/1/2

إعدام ميداين

43.

حممد خزاعي

3112/1/13

قصف

44.

زهير راغب اليايف

3112/1/13

قصف

45.

احمد هيثم طعمة

3112/1/12

قصف

46.

وعبد الهادي طعمة

3112/1/12

قصف

47.

منار مصطفى

3112/1/17

قصف

48.

شيماء رائد

3112/1/17

قصف

49.

نور الشورى

3112/1/17

قصف

50.

ريم عبد الله

3112/1/17

قصف

51.

حنين عبد الله

3112/1/17

قصف

52.

سمر عبد الله

3112/1/17

قصف

53.

حال عبد الله

3112/1/17

قصف

54.

منى عبد الله

3112/1/17

قصف

55.

حممد عادل عبد الله

3112/1/17

قصف

56.

جميلة

3112/1/17

قصف

57.

منال

3112/1/17

قصف

58.

عوض حممد أحمد

3112/1/33

قصف

59.

كامل شاويش

3112/1/32

قصف

60.

عوض االحمد

3112/1/32

قصف

61.

حممد رشاد بدير

3112/1/32

قصف

62.

علي أحمد الشيخ املصري

3112/1/21

رصاص قناص

63.

حسين علي حميدي

3112/3/3

طلق ناري

64.

هشام حسين أبو الليل

3112/3/13

قصف

65.

علي السودي

3112/3/14

طلق ناري

66.

عبد الله جربوع

3112/3/17

رصاص قناص

67.

رفعت فرحات

3112/3/12

رصاص قناص

68.

ضحى حممود أحمد عبد الله

3112/3/12

طلق ناري

69.

حممد نور املصري

3112/2/2

حتت التعذيب

70.

احمد الكردي

3112/2/11

قصف

71.

أحمد خالد اخللف

3112/2/11

قصف

72.

نوال علي

3112/2/17

قصف

73.

حميدي حميدي

3112/2/12

قصف

74.

حممود حممد حممود

3112/2/12

طلق ناري

75.

أحمد عبد القادر

3112/2/12

قصف

76.

طالب العلي

3112/2/12

قصف

77.

نضال السفاف

3112/2/12

قصف

78.

أحمد شعيب

3112/2/12

قصف

79.

علي الكردي

3112/2/32

قصف

80.

مؤمن أحمد

3112/2/32

قصف

81.

حممد حسين قاسم

3112/2/37

قصف

82.

عدي أيمن قنديل

3112/4/11

قصف

83.

يوسف ملحم

3112/4/32

قصف

84.

إيهاب هيثم قاسم

3112/1/2

قصف

85.

عزت درباس

3112/1/7

رصاص قناص

86.

انتصار زيتونة

3112/1/32

قصف

87.

حنان حممود عبد الله

3112/2/11

قصف

88.

عالء أبو الليل

3112/2/11

قصف

89.

لورانس الشافعي

3112/2/12

حتت التعذيب

90.

همام الشافعي

3112/2/12

حتت التعذيب

91.

حممد امللقب

3112/2/12

قصف

92.

حممود صالح

3112/2/33

رصاص قناص

93.

عدنان أحمد قنديل

3112/2/32

قصف

94.

فؤاد منير توهان أبو عيشة

3112/2/32

قصف

95.

حممد زهير دسوقي

3112/7/33

طلق ناري

96.

حممود خميس صالح

3112/2/3

جمهول

97.

هشام قبالوي

3112/2/2

حتت التعذيب

98.

عدنان إسماعيل

3112/2/2

قصف

99.

إبراهيم حمزة

3112/11/2

قصف

جدول رقم ( :)13شهداء من أسرة واحدة يف دوما تمّ إعدامهم ميدانيّاً يف  31تشرين األول  /أكتوبر 3113
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
دوما
3113/11/31
 1دياب الصفدي
دوما
3113/11/31
 3مهند دياب الصفدي
إعدام ميداين  -أسرة كاملة
دوما
3113/11/31
 2بتول الصفدي
دوما
3113/11/31
 4مروة الصفدي
دوما
3113/11/31
 1مرام الصفدي
دوما
3113/11/31
 2موفق الصفدي

جدول رقم ( :)12شهداء قصف خميّم اليرموك بطيران امليغ يف 3113 / 13 / 12
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
خميم اليرموك
3113/13/12
معمر ناصر (أبو مؤيد)
1
مؤذّن اجلامع
مل يتم التعرف على معظم
خميم اليرموك
3113/13/12
 3ميادة عبد الرحمن
ضحايا غارة "امليغ" على
خميم اليرموك
3113/13/12
 2إكرام أبو سمره
جامع عبد القادر ومدرسة
خميم اليرموك
3113/13/12
 4أحمد بسام
الفالوجة
خميم اليرموك
3113/13/12
 1وراتب النمر
خميم اليرموك
3113/13/12
 2إبراهيم الباش

اسم الضحية

الرقم

جدول رقم ( :)14شهداء السبينة
تاريخ احلادثة

كيفية وقوع احلادث

.1

حممد حمد

3113/2/13

قصف

.3

حسين عمشة

3113/2/13

طلق ناري

.2

انور حساين

3113/2/13

رصاص قناص

.4

زياد البغدادي

3113/2/13

حتت التعذيب

.1

نضال السمكي

3113/2/13

قصف

.2

حسين صالح احمد

3113/2/34

حتت التعذيب

.7

تيسير عطا مفتاح

3113/2/31

طلق ناري

.2

بكر شعالن

3113/2/31

طلق ناري

.2

اسـمـاعـيـل عـلـي يـعـقـوب

3113/11/2

قصف

.11

عبد احلكيم يوسف حسن

3113/11/4

قصف

.11

زياد األحمد

3113/11/4

قصف

.13

حسن علي يعقوب

3113/11/4

حتت التعذيب

.12

مرعي يعقوب

3113/11/4

حتت التعذيب

.14

أحمد مرعي يعقوب

3113/11/4

حتت التعذيب

.11

حممد مرعي يعقوب

3113/11/4

حتت التعذيب

.12

حممود حسن حسن

3113/11/4

حتت التعذيب

.17

أيهم الصايغ

3113/11/12

قصف

.12

رحمة قاسم نهار

3113/11/12

قصف

.12

عماد جبر

3113/11/12

رصاص قناص

.31

وائل نوفل

3113/11/37

قصف

.31

مصطفى حسين

3113/11/37

تفجير

.33

حممود حسين

3113/11/37

تفجير

.32

جمال جودة

3113/11/32

قصف

.34

رامز إبراهيم سليمان

3113/11/21

رصاص قناص

.31

ميسرة فريد

3113/1/1

رصاص قناص

.32

عبد الهادي عبد الله

3113/3/1

قصف

.37

براءة مريحيل

3113/1/1

قصف

.32

ابراهيم نمر سرحان

3113/1/37

قصف

.32

حممود إبراهيم

3113/3/11

طلق ناري

.21

غازي معجل

3113/2/3

قصف

.21

عبد الله ماهر قرقش

3113/2/1

قصف

.23

جهاد عمر السعدي

3113/2/1

قصف

.22

احمد حسين حممد

3113/2/1

قصف

.24

احمد إبراهيم عيسى

3113/2/1

قصف

.21

حممد هادي عيسى

3113/2/2

قصف

.22

حممود صالح موسى

3113/2/17

قصف

.27

أيهم معجل

3113/2/17

قصف

.22

علي ياسر معجل

3113/2/17

قصف

.22

مريم معجل

3113/2/17

قصف

.41

خضرة الزعل

3113/2/17

قصف

.41

مروان صالح حميد

3113/2/31

قصف

.43

خليل مصطفى أبو عزام

3113/2/32

رصاص قناص

.42

حممود حممد شتيوي

3113/2/32

قصف

.44

وسيم هايل حميدي

3112/4/1

قصف

.41

حممود هايل حميدي

3112/4/1

قصف

.42

عبد الله شرقي

3112/4/3

طلق ناري

.47

علي حممد عيسى

3112/4/14

قصف

.42

حاتم ﺃبو شقرﺍ

3112/2/4

قصف

.42

منير حممد ابو ناصر

3112/7/12

حتت التعذيب

.11

أكرم علي حسين

3112/2/31

طلق ناري

.11

عالء الرفاعي

3112/2/4

قصف

.13

حمي الدين قشاط

3112/11/3

قصف

.12

حنان الفرا

3112/11/3

قصف

.14

شهد قشاط

3112/11/3

قصف

.11

مصطفى قشاط

3112/11/3

قصف

.12

منى وحيد املنديل

3112/11/3

قصف

.17

جودي بكر املرعي

3112/11/3

قصف

.12

عمران بكر املرعي

3112/11/3

قصف

جدول رقم ( :)11شهداء حتت التعذيب من عائلة واحدة يف عرطوز يف  37آذار  /مارس 3112
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
عرطوز
3112/2/37
 1خالد الظاهر
عرطوز
3112/2/37
 3باسم الظاهر
عرطوز
3112/2/37
 2باسل الظاهر
حتت التعذيب يف فرع املنطقة
عرطوز
3112/2/37
 4نزيه الظاهر
عرطوز
3112/2/37
 1لؤي الظاهر

الرقم
1
3
2
4
1

جدول رقم ( :)12شهداء اإلعدام امليداينّ ألسرةٍ يف خميّم درعا يف  32آذار  /مارس 3112
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
3112/2/32
أنس النابلسي
خميّم درعا جمزرة بحقِّ أسرة كاملة يف خميّم
درعا على يد األمن السوريّ ،حيث
3112/2/32
أبناء أنس النابلسي الثالثة
خميّم درعا تم إعدام أفرادها ميدانياً يف
منزلهم
خميّم درعا
3112/2/32
زوجة أنس النابلسي

جدول رقم ( :)17شهداء قصف حيّ التقدم يف خميّم اليرموك بصواريخ أرض ـ أرض يف  1نيسان  /أبريل 3112
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
خميّم اليرموك
3112/4/1
 1الطفل عامر فضيل شاهين ( 11أعوام)
خميّم اليرموك
3112/4/1
 3الطفل عالء يحيى حسين
خميّم اليرموك
3112/4/1
 2طارق عبد املعطي
خميّم اليرموك
3112/4/1
 4عمر عبد املعطي ( 11عاما)
خميّم اليرموك
3112/4/1
 1خالد قاسم
خميّم اليرموك جراء قصف خميّم
3112/4/1
 2حممد منير إسماعيل
خميّم اليرموك اليرموك ـ حي
3112/4/1
 7شادي عوض
خميّم اليرموك التقدم بصاروخي
3112/4/1
 2سمير حممد
خميّم اليرموك أرض ـ أرض
3112/4/1
 2حسين املبيض
خميّم اليرموك
3112/4/1
 11الطفل نبيل صالح
خميّم اليرموك
3112/4/1
 11الطفل عماد جنيب
خميّم اليرموك
3112/4/1
 13الطفل سامر قباين
خميّم اليرموك
3112/4/1
 12الطفل حممود عامر
خميّم اليرموك
3112/4/1
 14خلدون سامية

جدول رقم ( :)12شهداء عائلة سالمة يف خميّم اليرموك يف  37كانون األول  /ديسمبر 3113
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
خميّم اليرموك
3113/13/37
 1احلاج حممد عوض سالمة
خميّم اليرموك
3113/13/37
 3موسى عوض سالمة
جراء قصف شارع
خميّم اليرموك
3113/13/37
 2زهير سالمة
املدارس
خميّم اليرموك
3113/13/37
 4لؤي أحمد سالمة
خميّم اليرموك
3113/13/37
 1الطفل عوض سالمة

جدول رقم ( )12شهداء خميم خان الشيح
اسم الضحية

تاريخ احلادثة

ظروف االستشهاد

الرقم
1.

جهاد عدنان إدريس

3111/13/21

طلق ناري

2.

أحمد رحيل

3113/2/2

طلق ناري

3.

مروان حسين سعود

3113/11/2

خطف ثم قتل

4.

حسام شهابي

3113/13/3

خطف ثم قتل

5.

بسام ظاهر

3113/13/3

خطف ثم قتل

6.

حممد شحادة صالح

3113/13/3

خطف ثم قتل

7.

عبد الله فراس الشهابي

3112/1/33

طلق ناري

8.

سلطان هايل

3112/1/32

خطف ثم قتل

9.

شمسية يوسف

3112/2/2

قصف

10.

بشيرة شهاب

3112/2/2

قصف

11.

عامر حسين

3112/2/12

قصف

12.

ياسمين ياسين

3112/2/12

قصف

13.

أحمد ياسين

3112/2/12

قصف

14.

نصري حوران

3112/2/14

قصف

15.

سليمان عجاج

3112/2/11

قصف

16.

سهير علي أمونة

3112/2/12

قصف

17.

عالء وليد فارس

3112/2/12

طلق ناري

18.

يامن عادل ضاهر

3112/2/37

قصف

19.

أسامة خميس

3112/4/2

إعدام ميداين

20.

خلود القاضية

3112/4/2

قصف

21.

ياسر رمضان

3112/4/12

قصف

22.

مأمون حممود أبو حمده

3112/4/12

قصف

23.

حممد جميل نوفل

3112/4/31

قصف

24.

خالد حممود فضيل

3112/4/32

قصف

25.

حسين أحمد ضاهر

3112/4/32

قصف

26.

علي حسين ضاهر

3112/4/32

قصف

27.

نوفل األحمد

3112/4/32

قصف

28.

لؤي راضي شاكوش

3112/4/21

طلق ناري

29.

إيهاب عقل ظاهر

3112-1-2

قصف

30.

مالك نوفل

3112-1-2

قصف

31.

بشر مالك نوفل

3112-1-2

قصف

32.

حممد أمين نوفل

3112/1/2

قصف

33.

أحمد سليم شتيوي

3112/1/4

قصف

34.

شاﺩﻱ عدناﻥ ظاهر

3112/1/2

قصف

35.

حسام خياط

3112/2/4

حتت التعذيب

36.

ماهر النادر

3112/2/4

رصاص قناص

37.

حممد عمر النادر

3112/2/1

تفجير

38.

حممد الطفوري

3112/2/12

قصف

39.

نعماﺕ خالد حيدر

3112/2/31

قصف

40.

ماسة فضل عليوطي

3112/2/31

قصف

41.

آمال جمال نتوف

3112/2/31

قصف

42.

قصي أحمد عيالن

3112/2/31

قصف

43.

سمير إبراهيم خليل

3112/2/31

خطف ثم قتل

44.

جمد أحمد رثعان

3112/2/1

طلق ناري

45.

عبد املنعم الشهابي

3112/2/7

قصف

46.

رئيفة فارس

3112/2/7

قصف

47.

أمل حامد جمعة

3112/2/33

قصف

48.

حسين إسماعيل صعوبي

3112/2/33

قصف

49.

أحمد حسين خميس

3112/2/33

حتت التعذيب

50.

عمر عبد السالم صالح

3112/2/33

حتت التعذيب

51.

ثائر اخلطيب

3112/2/33

حتت التعذيب

52.

عمر خالد أبو حمدة

3112/2/31

حتت التعذيب

53.

أحمد حسين ظاهر

3112/11/1

حتت التعذيب

54.

سامر ذيب برذوعة

3112/11/4

حتت التعذيب

55.

عائشة اليف

3112/11/7

قصف

56.

جمال الوهيبي

3112/11/11

طلق ناري

57.

حسين أبو الندى

3112/11/12

قصف

58.

مالك احلاج علي

3112/13/3

جمهول

59.

احمد حممد حسن القاضية

3114/1/3

قصف

60.

مريم ابو ماجد

3114/1/3

قصف

61.

نورس شهابي

3114/1/2

قصف

62.

ناصر ﺍبرﺍهيم ﺍلناﺩﺭ

3114/1/2

قصف

63.

يوسف سعيد طحيمر

3114/1/2

قصف

64.

حممد سامر السعدي

3114/1/11

قصف

65.

حممد ابراهيم ظاهر

3114/1/12

حتت التعذيب

66.

حسن يونس نوفل

3114/1/12

قصف

67.

يامن رياض نهار

3114/3/2

قصف

68.

قصي رياض نهار

3114/3/2

قصف

69.

حممد أحمد خليفة

3114/3/2

قصف

70.

حممد حممود سويد

3114/3/11

قصف

71.

عمر خالد نايف

3114/2/11

حتت التعذيب

72.

حممد فايز صالح

3114/4/34

حتت التعذيب

73.

مأمون حممود أبو حمدة

3114/4/31

قصف

74.

أحمد الرملي

3114/1/32

قصف

75.

مهند عارف شتيوي

3114/2/12

حتت التعذيب

76.

خليل عيسى

3114/7/1

قصف

77.

حممد حسن مثقال القاضية

3114/7/2

طلق ناري

78.

حممد صالح صالح

3114/7/2

طلق ناري

79.

حممد الرملي

3114/7/12

طلق ناري

80.

وائل أبو زهرة

3114/7/31

خطف ثم قتل

81.

سلوى حممد عبد الله

3114/7/32

قصف

82.

دعاء حممد عبد الله

3114/7/32

قصف

83.

هيام رزار

3114/7/32

قصف

84.

حممد جروان صالح

3114/2/2

طلق ناري

85.

صاحلة عيسى

3114/2/2

رصاص قناص

86.

هال فايز صالح سند

3114/2/12

قصف

87.

عبد الله خنيفس

3114/4/12

خطف ثم قتل

88.

عبد الرحمن سعيد خنيفس

3114/4/12

خطف ثم قتل

89.

نبيل عوض فارس

3114/4/12

خطف ثم قتل

90.

أسامة ماجد فاعور

3114/2/12

حتت التعذيب

91.

منتهى قاسم عبده

3114/2/31

طلق ناري

92.

أحمد الرملي

3114/2/31

طلق ناري

93.

فاروق أبو ميثة

3114/2/3

حتت التعذيب

94.

حممد فارس عبدالله حوران

3114/2/31

قصف

95.

سورية عباس سليمان

3114/11/1

قصف

96.

حممد شهابي احلرور

3114/11/11

حتت التعذيب

97.

صالح شهابي احلرور

3114/11/11

حتت التعذيب

98.

بشار أبو حمدة

3114/13/32

حتت التعذيب

جدول رقم ( :)31شهداء جمزرة الكيمياوي يف الغوطة واملعضميّة يف  31آب  /أغسطس 3112
ظروف االستشهاد
املنطقة
التاريخ
االسم
الرقم
زملكا
3112/2/31
 1محموﺩ سليماﻥ غاﺯﻱ
زملكا
3112/2/31
 3منى علي حسين غاﺯﻱ
زملكا
3112/2/31
 2فاطمة حممود غازي

االسم
الرقم
الطفلة ﺃسماﺀ حممود
4
غازي
 1الطفلة هبة حممود غازي
 2الطفلة ﺭيم حممود غازي
الطفلة عائشة حممود
7
غازي
الطفل سليماﻥ حممود
2
غازي
 2يوسف سليماﻥ غاﺯﻱ
 11إيماﻥ غاﺯﻱ
 11عبوﺩ يوسف غازي
 13الطفلة بياﻥ يوسف غازي
 12الطفل محمد يوسف غازي
 14الطفلة حناﻥ يوسف غازي
 11محمد سعد غاﺯﻱ
 12زوجة محمد سعد غاﺯﻱ
طفل -ابن محمد سعد
17
غاﺯﻱ
طفل -ابن محمد سعد
12
غاﺯﻱ
 12ظاهر حسن أبو زيد
 31فتحية حمد
 31يحيى ظاهر أبو زيد
 33نسرين علي موسى
 32إياد يحيى أبو زيد
 34رشا يحيى أبو زيد
 31إيهاب يحيى أبو زيد
 32رنا يحيى أبو زيد
 37سمر ظاهر أبو زيد
 32حممد شنبور
 32خالد شنبور
 21ناصر أحمد منصور
 21منال مصطفى منصور
 23الطفل همام ناصر منصور
 22الطفل عمر ناصر منصور

التاريخ

املنطقة

3112/2/31

زملكا

3112/2/31
3112/2/31

زملكا
زملكا

3112/2/31

زملكا

3112/2/31

زملكا

3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31

زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا

3112/2/31

زملكا

3112/2/31

زملكا

3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31
3112/2/31

زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
زملكا
املعضميّة
املعضميّة
املعضميّة
املعضميّة

ظروف االستشهاد

جمزرة الكيمياوي يف غوطة
دمشق  -من عائلة واكد /
قرية اجمليدل يف فلسطين
احملتلة وقد فتح لهم بيت عزاء
هناك.

جمزرة الكيمياوي يف غوطة
دمشق واملعضميّة

جمزرة الكيمياوي يف غوطة
دمشق واملعضميّة ـ أسرة من
أب وأم وطفلين

جدول رقم ( :)31شهداء اإلسعاف الطبي
الرقم
.1

.3

االسم
الطبيب حممد شاكر مراد

العنوان
ركن الدين

ظروف االستشهاد
استشهد يف املعضمية بعد خروجه إلسعاف بعض

املمرض جمال سويد

ركن الدين

استشهد يف املعضمية بعد خروجه إلسعاف بعض

اجلرحى يف  17أيلول  /سبتمبر .3113

اجلرحى يف  17أيلول  /سبتمبر .3113

.2

الطبيب عادل احلصان

خميم درعا

.4

املسعف عمار يحيى قاسم

خميم اليرموك

.1

املسعف حسام املدين

خميم اليرموك

.2

املسعف حممد قاسم طيراوية

خميم اليرموك

استشهد يف  7شباط  /فبراير 3112

الطبيب أحمد نواف احلسن

خميم اليرموك

.2

املمرضة خاتون اليف األحمد

خميم اليرموك

.2

أحمد حسين طه

خميم اليرموك

.11

ماهر حميد

خميم اليرموك

استشهد نتيجة القصف على خميم اليرموك يف 17
حزيران  /يونيو . 3112
استشهدت نتيجة القصف على خميم اليرموك يف
 17حزيران  /يونيو . 3112
استشهد حتت التعذيب يف املعتقل يف / 4 / 2
3114
استشهد حتت التعذيب يف املعتقل يف / 2 / 2
3114

.7

استشهد يف إثر اطالق النار عليه يف منزله من قبل
مسلحين يف خميم درعا يف  12تشرين االول /
أكتوبر .3113
استشهد يف إثر اصابته بشظايا أثناء عمله ضمن
طاقم سيارات اإلسعاف التابعة لهيئة فلسطين
اخليرية يف  4تشرين الثاين  /نوفمبر . 3113
استشهد يف أثناء القيام بعمله يف الهيئة اخليرية
إلغاثة الشعب الفلسطيني يف منطقة شارع فلسطين
ـ دوار فلسطين يف  17تشرين الثاين  /نوفمبر
. 3113

جدول رقم ( :)33شهداء اإلغاثة
االسم

العنوان

التاريخ

السبب املباشر

الرقم
1.

بالل سعيد

خميم اليرموك

3113/13/12

قصف طيران "امليغ"

2.

أحمد كوسى

خميم اليرموك

3112/1/7

قنص

3.

غسان الشهابي

خميم اليرموك

3112/1/13

قنص

4.

منير اخلطيب

خميم اليرموك

3112/2/4

قنص

5.

خالد بكراوي

خميم اليرموك

3112/11/2

حتت التعذيب

6.

طه حسين

خميم اليرموك

3113/13/21

إعدام ميداين

7.

عمر احلارث

خميم اليرموك

3113/13/21

إعدام ميداين

8.

بسام حميدة

خميم اليرموك

3112/3/31

قصف

9.

أحمد السهلي

خميم اليرموك

3112/2/4

قصف

10.

علي حممد عتر

خميم اليرموك

3112/2/4

قصف

11.

خليل زيدان

خميم اليرموك

3112/2/2

قصف

12.

حممود عزيمة

خميم اليرموك

3112/2/2

قصف

13.

جعفر حممد

خميم اليرموك

3112/2/2

قصف

14.

فادي أبو عجاج

خميم اليرموك

3112/2/2

قصف

15.

أنس عمارة

خميم اليرموك

3114/4/1

اغتيال

16.

فؤاد عمر

خميم اليرموك

3114/1/11

حتت التعذيب

17.

أبوالعبد خليل

خميم اليرموك

3114/2/12

اغتيال

18.

عالء الناجي

دمر

3114/2/7

حتت التعذيب

19.

تيسير فضيل شحادة

خميم اليرموك

؟3114 /2/

حتت التعذيب

20.

أدهم خطاب

خميم اليرموك

؟3114 /2/

حتت التعذيب

21.

حممد عريشة

خميم اليرموك

3114/13/31

إغتيال

22.

فراس حسين الناجي

خميم اليرموك

3111/3/32

إغتيال

23.

حممد اخلطيب

خميم اليرموك

3111/2/11

حتت التعذيب

24.

شهد أبو ياسين

غير معروف

3111/2/32

حتت التعذيب

25.

يحيى حوراين

خميم اليرموك

3111/2/21

إغتيال

26.

ليث أبو رجب

حماه

3111/4/11

حتت التعذيب

27.

حسن عليان

خميم اليرموك

؟؟؟

قصف

جدول رقم ( :)32شهداء انتهاكات املعارضة
الرقم

االسم

1.

وائل أبو زهرة

العنوان

التاريخ

خميم خان الشيح 3114/7/31

السبب
املباشر
خطف
قتل

ظروف االستشهاد

من أبناء خميم خان الشيح
ثم وقد استشهد بعد اختطافه
من قبل جمموعة حمسوبة
على املعارضة السورية

2.

حممد جروان صالح

خميم خان الشيح

3114/2/2

طلق ناري

من أبناء خميم خان الشيح
قضى على يد جمموعة
تابعة للمعارضة السورية

3.

فاروق أبو ميثة

خميم خان الشيح

3114/2/3

حتت
التعذيب

من سكان خميم خان
الشيح وقد قضى حتت
التعذيب على أيدي جبهة
النصرة وذلك بعد شهر من
اعتقاله

4.

مرعي املدين

خميم اليرموك

 3114/13/11إعدام

رقيب أول منشق عن جيش
التحرير الفلسطيني أعدم
على يد جمموعة حمسوبة

على املعارضة املسلحة
يف خميم اليرموك بتهمة
سب الذات اإللهية

5.

حممد أبو صيام

خميم اليرموك

 3114/13/11إعدام

أعدم على يد جمموعة
حمسوبة على املعارضة
املسلحة يف خميم اليرموك
بتهمة سب الذات اإللهية

6.

رشيد الربيع

خميم اليرموك

3111/1/31

إعدام

أعدمته جبهة النصرة
بتهمته بسب الذات اإللهية.

7.

حممد سامر خليفة

خميم اليرموك

3111/3/31

طلق ناري

مثلت إحدى اجملموعات
احملسوبة على املعارضة
السورية املسلحة يف خميم
اليرموك بدمشق ،بجثته
ألنه عنصر يف اللجان
الفلسطينية
الشعبية
احملسوبة على النظام
السوري.

8.

طارق خالد علي

خميم اليرموك

3111/2/11

طلق ناري

قضى بعد إطالق النار
عليه مباشرة من قبل
جمموعة مسلحة داخل
خميم اليرموك ،وذلك بعد
رفضه فتح منزله لصعود
وانتشار
املسلحين
القناصين على سطح
البناء.

9.

10.

عبد الله خنيفس

خميم خان الشيح

3111/4/12

خطف
قتل

قضى يف أثناء خطفه من
قبل جمموعة تابعة جلبهة
النصرة وذلك من خميم
خان الشيح بريف دمشق،
ثم وبحسب األهايل فإن
النصرة اعتقلته دون إبداء
أي سبب ،ومل يثبت أي
دليل على تورطه بأي أمر،
ومل يصدر من النصرة أي
توضيح حول هذا األمر.

عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرحمن س ـ ـ ـ ــعيد
خنيفس

خميم خان الشيح

3111/4/12

خطف
قتل

قضى يف أثناء خطفه من
قبل جمموعة تابعة جلبهة
ثم النصرة وذلك من خميم
خان الشيح بريف دمشق،
وبحسب األهايل فإن
النصرة اعتقلته دون إبداء
أي سبب ،ومل يثبت أي

دليل على تورطه بأي أمر،
ومل يصدر من النصرة أي
توضيح حول هذا األمر.

11.

نبيل عوض فارس

خميم خان الشيح

3111/4/12

خطف
قتل

قضى يف أثناء خطفه من
قبل جمموعة تابعة جلبهة
النصرة وذلك من خميم
خان الشيح بريف دمشق،
ثم وبحسب األهايل فإن
النصرة اعتقلته دون إبداء
أي سبب ،ومل يثبت أي
دليل على تورطه بأي أمر،
ومل يصدر من النصرة أي
توضيح حول هذا األمر.

