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أربعة شهداء فلسطينيين في سورية بينهم طفل استشهد بسبب الحصار "
 "الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم اليرموك

 
 

 
  األمن السوري يعتقل أحد كوادر حماس من سكان مخيم اليرموك على

 .اللبنانيةالحدود السورية 

 قصف على مخيمي اليرموك والحسينية. 

 مجموعات الجيش الحر توجه رسالة تحذيرية ألنباء مخيم النيرب. 

  ًمظاهرة في مخيم خان الشيح تطالب بعدم دخول المسلحين إليه وجعله مكانا

 ً  .أمنا

 المتعاطفين  الجيش النظامي يلجأ للملثمين من أجل كشف هوية األشخاص

 .الحر في مخيم اليرموكوالمؤيدين للجيش 

  أهالي مخيم الحسينية يشتكون من المعاملة الال إنسانية الذي يمارسه حاجز

 .الجيش النظامي اتجاههم
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة " الطفل أسامة فرج" لشهيدا -

توفر الرعاية  الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم اليرموك، وبسبب عدم
 .كافية ونقص في المستلزمات الطبيةالصحية ال

من سكان مخيم اليرموك، استشهد اثر إصابته بشظايا قذيفة سقطت " خالد قاسم" الشهيد -
 .في مخيم اليرموك

 .فلسطيني الجنسية من سكان الحسينية، استشهد برصاص قناص" عبد هللا جربوع"الشهيد -
اليرموك فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك،  من مخيم" خالد احمد عيد"لشهيد ا -

صابته بشظاياها 2162\2\61استشهد بتاريخ   .متأثرا بجراحه إثر سقوط قذيفة وا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيد احمد خالد الشهيد      فرج أسامة الطفل لشهيدا
 

 مخيم الحسينية
من القذائف عليه منها تعرض مخيم الحسينية للقصف وسقوط عدد " مجموعة العمل"أكد مراسل 

، وأشار المراسل إسماعيل أبوشارع قرب من مسجد عبد هللا بن رواحة و ثالث قذائف سقطت بال
أن المخيم شهد في ساعات الصباح الباكر حالة من الهدوء ترافقت مع حركة نزوح خاصة بعد 

المخيم من طريق  إلىخروج ودخول الناس  أمامأن قام الجيش النظامي بإعادة فتح الطريق 
السكة بشكل اعتيادي، أما بالنسبة للوضع المعيشي فال يزال سكان المخيم يعانون من الحصار 
الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم ويمنع دخول المواد الغذائية والتدفئة إليه، هذا في ظل 

هل المخيم من استمرار انقطاع شبكة االتصاالت والكهرباء عنه أليام عديدة، كما يشتكي أ 
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التي يقوم بها عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي اتجاههم فقد  إنسانيةالمعاملة السيئة والال 
روى أحد سكان المخيم لمراسلنا هناك بأنه تعرض هو ومن معه من أبناء المخيم لإلهانة 

قاموا أيضاً والضرب والشتم والنهب وأخذ النقود منهم عنوة من قبل عناصر حاجز السكة، الذين 
 .بمصادرة ما يحملون من خبز وغذاء، وقاموا باعتقال أحد شباب المخيم

 مخيم اليرموك
بأن مخيم اليرموك شهد حالة من الهدوء الحذر، ترافق ذلك مع " مجموعة العمل" أكد مراسل

األهالي والسيارات من شارع اليرموك، وأشار المراسل بأنه لوحظ  حركة نشطة لدخول وخروج
شخص ملثم يقف مع الحاجز التابع للجيش النظامي أول المخيم مهمته اإلخبار عن وجود 

األشخاص المؤيدين للجيش الحر أو الناشطين في المخيم وبدورهم يقومون عناصر الحاجز 
باعتقاله، وأشار المراسل بأن المخيم شهد في ساعات المساء سقوط عدد من القذائف عليه حيث 

خلة ديفة بذو ق دخلة ملحمة الخالدح مبنى بطيفة على سذط قوسقاًء مس 0011في الساعة  لُسج
مساءً  00:8الساعة على منزل آل قطان دون أن تسفر عن إصابات، وفي بالحارة  تان ندرش

الفحم على منزل أبو عمار شقير وعلى منزل أبو فايز  أمسقطت ثالث قذائف اثنتين في جادة 
زغموت والثالثة على البناء المجاور للمكتبة الثقافية التابعة للجبهة الديمقراطية اقتصرت األضرار 

مساًء سقطت قذيفة بالقرب من بناء صامد خلفت  0011فيها على الماديات، أما في الساعة 
ر ال زال سكان المخيم يعانون من وطأة الحصار الجائر أضرار مادية في المكان، ومن جانب آخ

على التوالي عليه والذي يمنع دخول األدوية واألغذية  16الذي يفرضه الجيش النظامي لليوم 
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم " الطفل أسامة فرج" والتدفئة إليه، وفي سياق متصل استشهد

مستلزمات الطبية لصحية الكافية ونقص في الاليرموك يوم أمس بسبب عدم توفر الرعاية ا
 .والكادر المتخصص

 
 دون أن تنفجر اليرموك مخيم على سقطت التي القذائف إحدى
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ونوه المراسل بأن اشتباكات عنيفة جرت في ساعات الظهر بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
المخيم في  أولالنظامي دارت رحاها عند مبنى بلدية اليرموك وأطراف شارع نسرين، وامتدت إلى 

شارع الثالثين استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما وردت  وأولمحيط قسم اليرموك 
ء لمجموعة العمل بقيام بعض العناصر التابعة لــ لواء أبابيل حوران بمحاولة نهب فرن أنبا

 .شارع المدارس ولكن األهالي تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك آخرالسنابل في 

 
 المدارس شارع آخر في السنابل فرن نهبلمحاولة   األهالي تصدي

 
 مخيم خان الشيح

شهد مخيم خان الشيح سقوط عدد من القذائف على أطراف المخيم ومزارع دروشا والعباسة، ما 
سبب حالة من الهلع والرعب بين األهالي، الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية 
والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه، ومن جهة أخرى خرج عدد من 

المخيم بمظاهرة جابت الشارع العام تطالب بعدم دخول أي مسلح للمخيم وتستنكر  شباب وأبناء
تصرفات بعض المجموعات ضد أبناء المخيم، وأشار مراسلنا أن مجموعة مسلحة حاولت صباح 

ولكن أهالي ( األونروا) المستوصف التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اقتحاماليوم 
هم ومنعوهم من سرقته، يشار أن المستوصف يحتوي على أدوية لألمراض المخيم تصدوا ل

 .المزمنة كالسكري والضغط ومواد طبية لألطفال والنساء
 مخيم النيرب
تفيد بإصدار لواء التوحيد التابع للجيش الحر بيانًا حذر فيه حاملي " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

مخيم النيرب بتسليم سالحهم وعدم التعرض للجيش السالح والموالين للنظام السوري من أبناء 
إلى مجموعات الجيش  رسالةالحر، وبدورها وجهت أحدى الصفحات المهتمة بنقل أخبار المخيم 

بأن أكثرية أبناء المخيم يقفون على الحياد ويطالبوهم بعدم "الحر باسم أهالي مخيم النيرب مفادها 
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، وعلى صعيد آخر أفاد مراسلنا بأن سكان المخيم "يةزج المخيم في أتون الصراع الدائر في سور 
لى المخيم بسبب قطع بعض الطرقات الرئيسية الواصلة  يشتكون من صعوبة المواصالت من وا 
للمخيم ما يضطرهم لسلوك طرقات أبعد وأخطر وتأخذ منه وقتًا طوياًل، ومن جانب آخر أكد 

اليوم متأثرًا بجراحه بسبب الحريق الذي " يبيوسف روبين الخط" مراسلنا في مخيم النيرب نبأ وفاة
لحريق أودى بحياة ثالثة أشخاص بالمخيم، يشار أن ا أسابيعمنذ  األونروااندلع في مستوصف 

 ."يوسف روبين الخطيب"، و"احمد فاعور"، و"سليمان الجدع" 0هم
 مخيم درعا

الخوف والهلع أن أهالي مخيم درعا يعيشون حالة من " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
المستمرين بسبب استمرار سقوط القذائف على المخيم، واستمرار االشتباكات وتواجد عدد كبير 

معاناة  أنمن القناصين الذين يقومون بإطالق نيرانهم بشكل عشوائي على المارة، ونوه المراسل 
الشديد في المواد  أهالي مخيم درعا اإلنسانية والمعيشية ال زالت مستمرة بسبب فقر الحال والنقص

 .التموينية والغذائية والمحروقات ومادة الخبز
 سبينهمخيم 

يعاني من تدهور األوضاع المعيشية فيه، نتيجة  سبينهبأن مخيم " مجموعة العمل"أكد مراسل 
الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي السوري عليه ويمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية 

 .والتدفئة، في ظل استمرار أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز في المخيم
 

 :لجان عمل أهلي
وبالتعاون مع جمعية الشباب الخيرية قامت بتوزيع ضمن برنامجها اإلغاثي هيئة فلسطين الخيرية 

 .وجبات غذائية على العائالت النازحة من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى في منطقة دمر

 
 منطقة دمرفي  النازحة العائالت على الغذائية الوجبات توزيع
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 :اعتقال
من سكان مخيم أحد كوادر حماس فلسطيني الجنسية " عمر حجازي"األمن السوري يعتقل 

 .اليرموك، على الحدود السورية اللبنانية على حاجز المصنع السوري مع لبنان
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