
 
 
 
 
 
 
 

 "انفجار سيارة مفخخة في مخيم درعا، و فلسطينيين في سورية أربعة شهداء"
 

 
 

 فلسطينيين في سورية أربعة شهداء. 

 انفجار سيارة مفخخة في مخيم درعا توقع عدد من الشهداء والجرحى. 

  وانقطاع شبكة االتصاالت األرضية والخلوية عن مخيم اشتباكات

 .اليرموك

  فلسطينيي العراق في مخيم الهول يناشدون عبر مجموعة العمل المنظمات

 .الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على إنهاء مأساتهم

 تجدد القصف على مخيم الحسينية. 

  مخيم اليرموك لليوم استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على

 .السابع والعشرين على التوالي
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 :شهداء

، استشهدت جراء قصف برالني ممخيسكان  نمفلسطينية الجنسية " سيةدق ريدغ"الشهيدة  -
 .الطيران الحربي على جامعة حلب قبل عدة أيام

قذيفة فلسطينية عراقية، استشهدت أثر سقوط  7891مواليد " سارة خالد حسن أبو زهرة"الشهيدة  -
 .بيتها في منطقة جوبر بريف دمشق هاون على

من سكان مخيم درعا، استشهد في التفجير الذي استهدف مسجد " يوسف محمد مطاوع"الشهيد  -
 .79/7/3172الحسين عقب صالة الجمعة يوم 

 .من سكان مخيم اليرموك، استشهد برصاص قناص" منير شعبان"الشهيد  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 مطاوع محمد يوسف الشهيد

 مخيم درعا

نبأ انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد الحسين في مخيم درعا، أسفرت عن وقوع " مجموعة العمل"أكد مراسل
عدد كبير من الشهداء والجرحى وألحقت دمار هائل بالمباني السكنية، ومن جانب أخر يشكو سكان مخيم 

ز فيه، أما في السياق اإلعالمي فان درعا من نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة وعدم توفر مادة الخب
 .سكان المخيم يشكون من عدم اهتمام وسائل اإلعالم بنقل معاناتهم وتسليط الضوء عليها

mailto:info@prc.org.uk


 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 
 في مخيم درعا الحسين مسجد أمام مفخخة سيارة انفجار

 مخيم الحسينية

تؤكد وقوع عدد قصف عنيف منذ الصباح الباكر يستهدف مخيم الحسينية، وأنباء " مجموعة العمل"مراسل
من اإلصابات والجرحى، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

 .النظامي، كما شوهد تحليق للطيران الحربي فوق سماء المخيم

 

 مخيم السبينة

النسبي في مخيم سبينة أفاد أن المخيم يشهد حالة من الهدوء " مجموعة العمل"في جولة ميدانية لمراسل
مع عودة تدريجية للحياة الطبيعية فيه، وأضاف المراسل أن المخيم يعاني من نقص حاد في المواد 
الغذائية والتدفئة وعدم توفر مادة الخبز فيه بشكل كافي، كما يعاني من استمرار انقطاع التيار الكهربائي 

 .وانقطاع شبكة االتصاالت عن بعض المناطق فيه
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 مخيم اليرموك

ان اشتباكات عنيفة استخدمت فيها األسلحة " مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية"عن مراسلنقاًل 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في أول شارع الثالثين 

من  مساًء سقوط عدد 9171وامتدت إلى محيط بلدية اليرموك بشارع فلسطين، وقد ُسجل في الساعة 
القذائف على مخيم اليرموك منها قذيفتين في شارع المدارس و ثالثة في شارع الجاعونة وشارع العروبة 

 .دون أن ينجم عنها وقوع أي إصابات

أما من الناحية المعيشية ما زال سكان مخيم اليرموك يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش 
التوالي على المخيم، حيث يمنع الجيش النظامي دخول المواد على "السابع والعشرين" النظامي لليوم 

الغذائية والمواد الطبية والطحين إلى داخل المخيم، هذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي 
وخدمات االتصاالت عنه، وفي سياق متصل تسربت معلومات لمراسلنا لم يتسن له التأكد من صحتها 

 .اقتحام المخيمعن نية الجيش السوري 

 مخيم الهول في مدينة الحسكة السورية

عن تعرض مخيم الهول بمدينة الحسكة السورية الذي يحوي عدد من " لمجموعة العمل" وردت معلومات 
الالجئين الفلسطينيين العراقيين لقصف بالطيران الحربي على أطراف المخيم دون أن تسفر عن وقوع 

ت أن أهالي المخيم يشتكون من تردي أوضاعهم المعيشية في ظل إصابات، هذا وقد أكدت المعلوما
استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت عنهم، والنقص الحاد في المواد الغذائية والطبية 
ومواد التدفئة، يشار أن أهالي مخيم الهول كانوا قد وعدوا بنقلهم إلى مقر المفوضية في مدينة الحسكة إال 

األمم المتحدة " مجموعة العمل"ر لم يتم حتى االن، ومن جانب أخر ناشد أهالي مخيم الهول عبر أن األم
والمنظمات الدولية ومنظمة التحرير وكافة الفصائل الفلسطينية واألطراف المعنية إلى إنهاء مأساتهم 

هيونية عام ا العصابات الصوتأمين حياة كريمة لهم لحين عودتهم إلى أرضهم فلسطين التي احتلته
 .م7899
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الجدير ذكره انه تم إدخال فلسطينيي العراق إلى سورية بعد موافقة السلطات السورية على استضافتهم 
عقب منعهم من الدخول إلى مخيم الرويشد على الحدود األردنية العراقية، وبعد تدخل الحكومة الفلسطينية 

فتهم وتم نقلهم بواسطة حافالت سورية إلى في غزة لدى السلطات السورية وافقت األخيرة على استضا
 (.3112-5)ثم إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة وذلك في شهر " التنف"نقطة الحدود السورية العراقية 

يذكر أن فلسطينيي العراق قد أجبروا على اللجوء إلى الصحراء بعد تعرضهم للقتل والتعذيب حتى الموت 
رامية في العراق والمداهمات المتكررة لتجمعاتهم السكنية من قبل قوات واالعتقال من قبل المليشيات اإلج
 .المغاوير وجيش االحتالل األمريكي

 :لجان عمل أهلي

أعلنت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بأنها ستقوم بتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من 
هرة في مدرسة طاهر الجزائري وذلك اعتبارًا من منظمة اليونيسيف ألهالي مخيم اليرموك في منطقة الزا 

، حيث ستقوم بتوزيع بطاقات استالم في النقاط المعتمدة في مخيم 3172\7\78يوم السبت الموافق لـ
اليرموك يتم صرفها في المكان المذكور، يشار إلى أن الجيش النظامي منع سيارات الهيئة المحملة 

 .مخيم اليرموكئية من الدخول إلى بالمساعدات الغذا

وضمن برنامجها اإلغاثي الذي يشمل كافة تواجد التجمعات الفلسطينية في سورية قامت هيئة فلسطين 
م اليرموك وسبينة والحجر الخيرية في درعا بتوزيع مساعدات عينية على النازحين من أبناء مخي

بغية التخفيف من معاناتهم ورفع العوز األسود،
 .عنهم
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 :مفقودون

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم " محمد محمود عباس"مراسل مجموعة العمل نبأ فقدان  أورد -
 .اليرموك ساحة الريجة، وذلك أثناء ذهابه لشراء بعض المواد الغذائية لعائلته

يم ي الجنسية، أثناء توجهه إلى مخمن سكان مخيم اليرموك فلسطين" أمجد نصار"فقدان الشاب  -
 .ولم ترد عنه أي معلومات حتى اللحظة اليرموك من مخيم جرمانا،

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، يوم ( عاماً  51" )محمد شعبان حميدي"فقدان  -
عندما خرج من بيت أقاربه في دمر الغربية، يشار ان المفقود يعاني من مرض  71/7/3172

 .عصبي وقلة إدراك

 

 

 

 

 نصار أمجد المفقود     حميدي شعبان محمد المفقود

 

 عباس محمود محمد المفقود
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