
 
 
 
 
 
 
 

  "مجزرة مروعة في مخيم الحسينية"

 
 "لمخيم درعاصورة "

 

 ثالثة عشر شهيداً، بينهم سبعة أطفال. 

  نتيجة  41مجزرة مروعة في مخيم الحسينية راح ضحيتها ً شهيدا

 .قصف الطيران الحربي

 في مخيم اليرموك حصار واشتباكات. 

 أزمة إنسانية في مخيمي النيرب وحندرات بحلب. 

  الجيش النظامي يمنع دخول مساعدات مقدمة من اليونيسيف إلى

 .مخيم اليرموك

 اعتصام ألطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا 
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 .لى لبنان في بيروتإ 

 :شهداء

سية من سكان مخيم النيرب، استشهدت فلسطينية الجن" لميس المغربي"الشهيدة المهندسة الزراعية  -
 .نتيجة قصف الطيران الحربي لجامعة حلب منذ يومين

من سكان مخيم النيرب فلسطينية الجنسية، استشهدت نتيجة قصف " سميرة باكير" الشهيدة -
 .الطيران الحربي لجامعة حلب منذ يومين

استهداف الطيران الحربي فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر " منار مصطفى"الشهيدة الطفلة  -
 .على مخيم الحسينية( الميغ)
( الميغ)فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " شيماء رائد"الشهيدة الطفلة  -

 .على مخيم الحسينية
( الميغ)فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " نور الشورى"الشهيدة الطفلة  -

 .الحسينيةعلى مخيم 
( الميغ)فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " ريم عبد هللا"الشهيدة الطفلة  -

 .على مخيم الحسينية
فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " حنين عبد هللا"الشهيدة الطفلة  -

 .على مخيم الحسينية( الميغ)
فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " سمر عبد هللا"الشهيدة الطفلة  -

 .على مخيم الحسينية( الميغ)
فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف الطيران الحربي " حال عبد هللا"الشهيدة الطفلة  -

 .على مخيم الحسينية( الميغ)
على ( الميغ)الطيران الحربي فلسطينية الجنسية، استشهدت اثر استهداف " منى عبد هللا"الشهيدة  -

 .مخيم الحسينية
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( الميغ)فلسطيني الجنسية، استشهد اثر استهداف الطيران الحربي " محمد عادل عبد هللا"الشهيد  -
 .على مخيم الحسينية

إضافًة لشهيدتين فلسطينيتين من مخيم الحسينية استشهدتا إثر القصف يالطيران الحربي على  -
 ".منال"والشهيدة " جميلة"ئهما الكاملة وهما الشهيدة المخيم، لم يتم معرفة أسما

 مخيم اليرموك

في مخيم اليرموك حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر " مجموعة العمل" أكد مراسل
والجيش النظامي امتدت من أول المخيم بالقرب من قسم اليرموك إلى شارع فلسطين، كما شهد المخيم 

مساًء فقد ُسجل سقوط قذيفتين أول شارع  03:7ربي فوق سمائه، أما في الساعة تحليقًا للطيران الح
العروبة قرب جامع ابراهيم الخليل دون أن ينجم عنها حدوث أي إصابات، ومن جانب أخر واستمرار 
لحالة الحصار التي يفرضها الجيش النظامي لليوم السادس والعشرين على التوالي على مخيم اليرموك 

جز المتواجد على مدخل المخيم دخول مساعدات تحتوي على طرود غذائية ومالبس وحليب منع الحا
لالجئين الفلسطينيين إلى المخيم، هذا إضافة لمنع الجيش " اليونيسيف"أطفال مقدمة من قبل من منظمة 

 .النظامي دخول المواد الغذائية والتدفئة والطبية والطحين إليه

جامع عبد القدار ( الميغ)قصف الطيران الحربي  70/71/1771في يشار أنه قبل شهر من اليوم 
الحسيني و مدرسة الفالوجة في مخيم اليرموك، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من أهالي مخيم اليرموك، 

 .طرة مجموعات من الجيش الحر عليهوسي

 مخيم الحسينية

تعرض مخيم الحسينية لمجزرة مروعة جراء قصف الطيران الحربي " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
بثالث صواريخ على الجهة الغربية للمخيم، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى ( الميغ)

الفجر األولى ودمار هائل بالمباني السكنية، وأضاف المراسل أن المخيم شهد سقوط قذيفتين في ساعات 
بالقرب من جامع العشرة المبشرين بالجنة دون أن تسفر عن وقوع إصابات، هذا وقد شهد مخيم الحسينية 
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حركة نزوح كبيرة من قبل األهالي إلى خارج المخيم بسبب قصف الطيران الحربي وسقوط عدد من 
النظامي قامت بمنع بعض  إال أن أحد سكان المخيم أفاد بأن الحواجز التابعة للجيش القذائف عليه،

 .العائالت النازحة من الهروب عبر طريق المطار

الجدير ذكره أن مخيم الحسينية يعاني من أوضاع إنسانية سيئة بسبب الحصار المفروض عليه من قبل 
الجيش النظامي واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطقه، وانقطاع االتصاالت عنه والنقص 

 .المواد الغذائية والتدفئة مياه الشرب ومادة الخبز الحاد في

 
 الحربي الطيرانبالحسينية  مخيم قصف

 مخيم السيدة زينب

أفاد مراسلنا أن مخيم السيدة زينب يشهد حالة من الهدوء، إال انه يعاني من نقص في المواد الغذائية 
 .إلى داخل المخيموالتدفئة ومادة الخبز، وقد لوحظ عودة عدد كبير من العائالت 

 مخيم النيرب

يعاني مخيم النيرب من نقص حاد في المواد الغذائية ومواد التدفئة، إال ان معاناته الحقيقة تتجسد في 
غالء األسعار وشجع التجار وخاصة بعض أصحاب األفران الذين يبيعون الخبز والطحين للتجار 

 .إيجاد رغيف العيشوبدورهم يقومون ببيعه خارج المخيم ما يسبب أزمة في 
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 مخيم حندرات

أن الوضع اإلنساني في مخيم حندرات مزري بسبب وقوعه في منطقة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
االشتباكات التي تجري يومي بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، ما سبب صعوبة في تأمين 

يزيد الوضع صعوبة هو استمرار انقطاع  حاجاته األساسية من مواد غذائية وطبية ومواد التدفئة، وما
العام الماضي، إضافة إلى انقطاع المياه منذ ما يقارب الشهر  70/77التيار الكهربائي عنه منذ تاريخ 
 .فيه" نتيجة استهداف المضخة الرئيسية

فلسطيني الجنسية، في القصف الذي استهدف جامعة " أحمد مناع"ومن جانب أخر أكد مراسلنا إصابة 
 .منذ يومين، يشار أن أحمد طالب بكلية التربية سنة رابعة من سكان مخيم حندرات حلب

 

 :لبنان

نظم عدد من األطفال الفلسطينيين الالجئين من سوريا وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات اإلغاثية واألهلية 
الدائرة في سوريا،  العاملة في الوسط الفلسطيني، لمساعدة الالجئين الفلسطينيين الفارين نتيجة المعارك

 .70/7/1771اعتصامًا حاشدًا أمام مقر الصليب األحمر الدولي في بيروت يوم 

طالب المعتصمون فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين، وتقديم 
ذي يقيهم برد الشتاء ب الالمساعدات العينية واإلغاثية الكافية لهم، كما طالبوا بتوفير المأوى المناس

 .القارس

وفي ختام االعتصام رفع األطفال الفلسطينيين واتحاد الجمعيات اإلغاثية واألهلية العاملة في الوسط 
 .الفلسطيني مذكرة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي إليصالها للمعنيين
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 :ن عمل أهليلجا

سلة غذائية على النازحين شملت  077جفرا للتنمية بتوزيع ضمن سلسلة أعمالها اإلغاثية قامت مؤسسة 
 .منطقة قدسيا ودمر ومخيم اليرموك

كما قام عدد من متطوعي الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع األغطية على المنازل في 
مخيم عن قيام مجموعة مسلحة في " لمجموعة العمل"وفي سياق متصل وردت أنباء  مخيم خان الشيح،

 الفلسطيني بالقرب من مسجد القدس،اليرموك بسرقة ونهب مستودع تابع للهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
 .الجدير ذكره أن المستودع يحتوي على بعض الفرشات والمستلزمات االغاثية

 
 الشيح خان في الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئةعمل 

 
 جفرا للتنميةمؤسسة من  غذائيةال لسلالتوزيع 
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 :إفراج
 3األمن السوري يفرج عن ثالثة معتقلين من سكان مخيم النيرب هم أن "مجموعة العمل" مراسلأفاد 

 .بعد أن اعتقالهم ألكثر من أسبوع" خالد أبو خالد"، و"سليم قاسم", "يونس داسوقي"

 

 : مفقودون
الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، فلسطيني " حمزة جمعة رحيل" أورد مراسل مجموعة العمل نبأ فقدان

 .اثناء توجهه يوم أمس إلى عمله ولم ترد أي معلومات عنه حتى االن

من سكان مخيم اليرموك شارع العروبة، يوم  7997مواليد " ماهر أحمد عليان"فقد االتصال بالشاب 
 .أثناء عودته إلى المخيم ولم تصل عنه أي أخبار حتى اللحظة :70/7/177

 
 عليان أحمد ماهر دالمفقو 
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