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 "نزوح سكان مخيمي الرمدان والسبينة إلى المناطق المحيطة لهما"
 

 
 

 ثالثة عشر شهيداً فلسطينياً في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك والحسينية والسبينة .

 استمرار الحصار على مخيم الحسينية واليرموك والنيرب .

 اإلعالن عن تشكيل اتحاد المؤسسات اإلغاثية في مخيم اليرموك .
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 :شهداء
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، استشهدت " سهير عمي أمونة"الشهيدة  -

 .متأثرة بجراح أصيبت بها جراء سقوط قذيفة األسبوع الماضي
من أبناء مخيم خان الشيح، استشهد جراء القصف عمى " عالء وليد فارس"الشهيد -

 .المخيم
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم الرمل في الالذقية، استشهدت " رواء حالق" الشهيدة -

 .بشظايا قذيفة أثناء ذهابها لزيارة ابنها المعتقل في دمشق
من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشهد جراء " محمد السقال" الشهيد -

 .القصف الذي طال المخيم يوم أمس
فمسطينيي الجنسية من أبناء مخيم اليرموك،  ( عاماً 19)" يوسف صبحي حديد" الشهيد -

 .استشهد متأثرًا بجراحه جراء استهدافه برصاص قناص
استشهد متأثرًا ، من سكان المخيم اليرموك فمسطيني الجنسية" عارف سعدية" الشهيد -

 .بجراحه التي أصيب بها جراء سقوط قذيفة في حي العروبة
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، استشهد متأثرًا بجراحه " أحمد العالن" الشهيد -

 .التي أصيب بها صباح اليوم نتيجة القصف عمى امتداد حي التقدم والعروبة
فمسطيني الجنسية، استشهد جراء القصف عمى بمدة الذيابية " أحمد عبد القادر" الشهيد -

 .ومخيم الحسينية
 فمسطيني الجنسية، استشهد جراء القصف عمى بمدة الذيابية ومخيم "طالب العمي"الشهيد  -

 .الحسينية
 فمسطيني الجنسية، استشهد جراء القصف عمى بمدة الذبابية "نضال السفاف"الشهيد  -

 .ومخيم الحسينة
الشهيد أحمد شعيب فمسطيني الجنسية، استشهد جراء القصف عمى بمدة الذيابية ومخيم  -

 .الحسينية
هذا باإلضافة لشهيدين مجهولي الهوية لم يتسن لمراسل مجموعة العمل التأكد من توثيق  -

 .أسمائهم بسبب تردي الوضع األمني
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 فارس وليد عالء الشهيد      حديد صبحي يوسف الشهيد
 مخيم اليرموك

مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك يؤكد نبأ تجدد القصف عمى حارات وشوارع المخيم 
 والعروبة وبالقرب من 30وسقوط عدد من القذائف استهدفت حارات بئر السبع وامتداد شارع ال

سوري الجنسية وسقوط عدد من الجرحى " موفق صالح الجالد" سوق التقدم أسفرت عن استشهاد
، ومن جانب أخر ال يزال سكان مخيم اليرموك ( عاماً 16)" عبد اهلل عوض"عرف منهم الطفل 

تحت وطأة الحصار الخانق المفروض من قبل الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم 
. والذي يمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية والدقيق والمحروقات

 
 من آثار القصف عمى مخيم اليرموك
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 مخيم الحسينية
شهد مخيم الحسينية منذ ساعات الفجر اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

 النظامي عمى حاجزي السكة ومفرق المؤتمرات استخدمت فيها األسمحة الخفيفة والمتوسطة،
ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف عمى المخيم اقتصرت أضرارها عمى الماديات، ومن جهة 
أخرى يعيش سكان المخيم معاناة حقيقية جراء الحصار المفروض عميه من قبل الجيش النظامي 
والذي أدى إلى نزوح عدد كبير من األهالي بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات 

. واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه لساعات وأيام عديدة
 مخيم الرمدان

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الرمدان تعرض لمقصف بالطيران الحربي وسقوط عدد من 
الصواريخ عميه لم تسفر عن وقوع إصابات، ما سبب حالة من الهمع والخوف لدى أهالي المخيم 
الذين اضطروا لمنزوح عنه إلى منطقة الضمير ومخيم الوافدين، أما من الجانب المعاشي فيعاني 

سكان المخيم من غالء األسعار وعدم توفر المواد األساسية مثل الخضار والمواد الغذائية 
. والمحروقات
 مخيم سبينة

مازال مخيم السبينة يتعرض لميوم الثالث عمى التوالي لقصف شديد وسقوط عدد من القذائف 
عمى أزقته وشوارعه مما أدى إلى حركة نزوح كبيرة لسكانه منه إلى منطقة صحنايا ومخيم خان 
دنون، أما عمى الصعيد اإلنساني فيشتكي من تبقى من سكانه من نقص حاد في المواد الطبية 

واألدوية والمواد الغذائية والمحروقات وعدم توفر مادة الخبز بسبب إغالق كافة أفران المخيم 
نتيجة نفاد الدقيق منها، ويعزو أهالي المخيم السبب لمحصار الجائر الذي يفرضه الجيش 

 .النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم ويمنع بموجبه إدخال كافة المواد الغذائية والمحروقات إليه

 
 السكان من السبينة مخيم خمو

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهمع والخوف أصابت سكان مخيم خان الشيح جراء 
حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي والتي دارت رحاها أول 

 قوية هزت المخيم تبين الحقًا أنها ناتجة عن إنفجاراتالمخيم، تزامن ذلك مع سماع أصوات 
. قصف المزارع المحيطة به

 مخيم النيرب
بأن مجموعات الجيش الحر قامت بفك جزئي لمحصار الذي " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

تفرضه عمى المخيم منذ أشهر وذلك من خالل السماح لألهالي بإدخال القميل من المواد الغذائية 
. والخضار إلى المخيم، إال أنه منع إدخال أي نوع من أنواع المحروقات إليه

 
 :لجان عمل أهمي

أعمنت عدد من المؤسسات والهيئات اإلغاثية في مخيم اليرموك عن تشكيل اتحاد المؤسسات 
 واإلنساني في المخيم، اإلغاثياإلغاثية في مخيم اليرموك وذلك بهدف توحيد جهودها في العمل 

هيئة فمسطين الخيرية، الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني، : يشار أن االتحاد يتكون من
مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية، مجموعة سواعد، التجمع األهمي الفمسطيني، مؤسسة بصمة 

. االجتماعية، مؤسسة بسمة العودة لإلغاثة والتنمية
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