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 "قصف على مخيم الرمدان واليرموك ودرعا"

 
 

 
 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

 احتراق منزلين في مخيم اليرموك. 

  اشتباكات في مخيم الحسينية بين عناصر فتح االنتفاضة ومجموعات

 .الجيش الحر

  النيرب ينفون الشائعات التي تفيد بنزوح أهل المخيم أهالي مخيم

 .عنه
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية من سكان اليرموك، استشهد برصاص " ياسر منصور خليل" الشهيد -

 .قناص أول مخيم اليرموك
فلسطيني من سكان جوبر، استشهد جراء القصف " حسن محمد علي الزيتاوي" الشهيد -

 .الذي طال منطقة جوبر

 
 زيتاوي علي محمد حسن الشهيد

 مخيم الرمدان
على مخيم الرمدان لالجئين الفلسطينيين لم تسفر  قذيفةنبأ سقوط " مجموعة العمل"أكد مراسل 

عن وقوع إصابات، الجدير ذكره أن مخيم الرمدان هو تجمع لالجئين الفلسطينيين يقطنه حوالي 
عائله نزحت من  044كم، ويستقبل المخيم ما يقارب  31شخص ويبعد عن ضمير  0444

 .لتدفئة ومن فقر الحالمخيم اليرموك، كما يعاني سكانه من شح المواد الغذائية وا
 مخيم درعا

نبأ تعرض مخيم درعا للقصف، حيث " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"نقل مراسل 
ُسجل سقوط قذيفة استهدفت الفرن االحتياطي دون أن ينجم عنها أي إصابات، يشار أن أهالي 

ية والتدفئة واستمرار المخيم يعانون من انعدام مقومات الحياة بسبب عدم توفر المواد الغذائ
 .انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت عنه

 مخيم اليرموك
بان مخيم اليرموك شهد منذ الصباح الباكر تحليقًا للطيران الحربي " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

غرب اليرموك دون أن تسفر عن وقوع  31فوق سمائه، تزامن ذلك مع سقوط قذيفة في منطقة الـ
كما سقطت قذيفة هاون بالقرب من بالقرب من ملعب شاكر، وحدوث اشتباكات بين  إصابات،

مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي بالقرب من مقر بلدية اليرموك في شارع فلسطين، 
امتدت إلى مشارف المخيم في محيط قسم اليرموك وشارع الثالثين استخدمت فيها األسلحة 

سلنا بأن حريق اندلع في منزل بالقرب من ساحة الريجة حيث المتوسطة والخفيفة، وأشار مرا
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سارع سكان وشباب الحي على إخماد الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات فقط، كما 
، بسبب ADIDASنشب حريق ثان في أحد األبنية السكنية بشارع اليرموك فوق شركة 

ة لهيئة فلسطين الخيرية وهيئة إغاثة االشتباكات الحاصلة هناك، ووصول صهاريج المياه التابع
الشعب الفلسطيني إلى المكان للسيطرة على الحريق الذي خلف أضرار مادية في المكان، يشار 

والذي يطل على بناء البلدية من , أن البناء المحترق هو مقابل للبناء الذي احترق منذ أيام عديدة
 10ار الحصار على مخيم اليرموك لليوم جهة شارع فلسطين، ومن جانب آخر أكد مراسلنا استمر 

القيادة العامة ــ بمنع  على التوالي، حيث تقوم الحواجز التابعة للجيش النظامي والجبهة الشعبية ــ
 .دخول المواد الغذائية األولية، والمحروقات، واألدوية إليه

 
ليرموك الألونرو  التابع( الخامس) الجليل مستوصف من بالقرب مدمرة سيارة  في مخيم ا
 مخيم الحسينية

بحدوث اشتباكات عنيفة جرت ليلة أمس في مخيم الحسينية بين " مجموعة العمل"أكد مراسل 
العناصر األمنية التابعة لحركة فتح االنتفاضة ومجموعات من الجيش الحر، أما في ساعات 
المساء فقد ُسجل سقوط قذيفتين هاون داخل المخيم إحداهما في منتصف شارع سيدنا يعقوب 

المخيم شهد في ساعات المساء اشتباكات عنيفة  أنن السكان، وذكر مراسلنا على منزل خالي م
، وفي سياق إسماعيل أبوبين مجموعة الجيش الحر والجيش النظامي قرب حاجز السكة وشارع 
مؤسسة ماجد أبو شرار "متصل أصدرت حركة فتح االنتفاضة أقليم سورية بيانًا على صفحة 

ل في مخيم الحسينية بريف دمشق من هجوم للجيش الحر على التربوية أدانت فيه بشدة ما حص
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 أنعناصرها، كما طالبت باسم الشعب الفلسطيني في سوريا من حركة فتح  ألحدمكتبها وقتل 
قوات العاصفة إلى المخيمات الفلسطينية في سوريا من أجل حماية الشعب  بإدخالتبادر 

ان مخيم الحسينية يشكون من ندرة المواد ، أما على الصعيد المعيشي فما زال سك"الفلسطيني
لنظامي على مداخل ومخارج الغذائية والتدفئة والطحين بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش ا

 .المخيم
 مخيم خان الشيح
عنيفة أرجاء مخيم خان الشيح تبين الحقًا أنها نتيجة القصف على  إنفجاراتهزت أصوات 

شظايا القذائف قد وصلت إلى عدة أماكن  نوه مراسلنا أنلمتاخمة للمخيم، و المناطق المجاورة وا
داخل المخيم كالشارع العام والحارة الشرقية وشارع المدارس، وعلى صعيد الوضع االقتصادي 
أفاد مراسلنا بأن األهالي ما زالوا يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب نقص المواد الغذائية 

ئي ا يعاني المخيم من استمرار انقطاع التيار الكهرباوالتدفئة وعدم توفر مادة الطحين، كم
 .واالتصاالت عنه لساعات طويلة

 السبينهمخيم 
ال زال يعاني من وطأة الحصار المفروض على  السبينهأن مخيم " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

مداخله ومخارجه من قبل الجيش النظامي، حيث يمنع دخول المواد الغذائية والتدفئة والمواد 
الطبية والطحين إليه، كما يعاني المخيم من نقص حاد في مادة الخبز واستمرار انقطاع التيار 

 .عن معظم المناطق فيه الكهربائي لساعات طويلة، وانقطاع خدمات االتصال
 مخيم النيرب

يعاني مخيم النيرب من أزمات معيشية خانقة في ظل عدم توفر المواد الغذائية والتدفئة وانقطاع 
شبكة االتصاالت والكهرباء أليام عديدة عنه، مما جعل سكان المخيم يلجئون إلى االشتراك 

التجارية، وذكر أحد سكان المخيم بأن  بمولدات الكهرباء الخاصة من أجل إنارة منازلهم ومحالهم
ليرة سورية في الساعة، ونوه  ٥٢ساعات أو  6ـليرة سورية في ال ٠١١ك تصل إلى تكلفة االشترا

مراسل مجموعة العمل في المخيم بأن هناك شائعات انتشرت في اآلونة األخيرة تفيد بنزوح أهالي 
ع التواصل االجتماعي التي تهتم بنقل أخبار المخيم عنه، وهذا ما نفاه األهالي والعديد من مواق

 .المخيم
 

 :األونروا
أصدر مكتب األونروا في لبنان بيانًا أكد فيه بأنه أصبح بإمكان الالجئين الفلسطينيين القادمين 
من سوريا والمقيمين حاليًا في لبنان التقدم لألمن العام بطلب إقامة مؤقتة لمدة ثالثة شهور، حيث 

مجانًا ألنها كانت تكلف سابقًا " ثالثة شهور"م هذه اإلقامة العام قرارًا يقضي بتقديأصدر األمن 
ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد، وذلك في ظل تزايد أعمال العنف في المخيمات  14مبلغ 
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الفلسطينية في سوريا، تلغى هذه اإلقامة في حال عودة الشخص إلى سوريا، ونوه البيان يرجى 
ولن يتم تجديده مرة  31/0/0431الفات تأخير السفر للفلسطينيين ينتهي بتاريخ بأن تمديد مخ

أخرى، ولذلك يجب على جميع الفلسطينيين مراجعة مكاتب األمن العام في لبنان كل حسب 
 .منطقته لالطالع على األوراق المطلوبة للتقدم بطلب اإلقامة لمدة ثالث شهور

 
 :لجان عمل أهلي

لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أعلنت مؤسسة جفرا 
األونروا بأنه يتم إعادة التسجيل على المنحة المقدمة من األونروا للذين سجلوا سابقًا ولم يتمكنوا 

 .من استالم المبلغ أو لم يتمكنوا من التسجيل نهائياً 
 

 :مفقودون
ن مخيم جرمانا فلسطيني الجنسية، ولم ترد عنه من سكا" محمد قاسم السهلي"فقد الشاب -

 .أي معلومات أو أنباء حتى اللحظة
هي وطفلتها سالي من سكان مخيم اليرموك، ولم تعرف " أمينفاطمة صبحي "فقدت  -

 .عنهم أي معلومات إلى اآلن
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