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 يطلقون نداء استغاثة من أجل فك الحصار ةالسبينأبناء مخيم "
 "عن مخيمهم 

 
 
 

 
 شهيد فلسطيني في سورية. 

  على مخيمي اليرموك والحسينيةواستمرار الحصارتجدد القصف. 

  يطلقون نداء استغاثة من أجل فك الحصار عن  ةالسبينأبناء مخيم

 .مخيمهم

  أهالي مخيم النيرب يعانون من الحصار وسوء معاملة الجيش الحر

 .تجاههم
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 :شهداء
 عندفلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، وجدت جثته " حسين علي حميدي"الشهيد 

 .طريق الغزالنية بريف دمشق
 

 
 على مخيم اليرموك القصف جراء من باألمس استشهدت والتي زواوي باسمة الشهيدة

 
 مخيم اليرموك
سقوط عدد من ، حيث سجل عن تجدد القصف على مخيم اليرموك "مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 ،اقتصرت األضرار على الماديات فقطحيث ، دون أن توقع أي إصابات 51القذائف بشارع الـ
لم ينجم و بداية شارع الجاعونة على محل بن باكير عند عصرًا سقطت قذيفة  54:1وفي الساعة 

بالقرب من شارع  أحدهمامساًء سقطت قذيفتان  04:6إصابات، أما في الساعة  ةعنها أي
مساءً  04:6سقطت كذلك في الساعة كما الثالثين، والثانية في منطقة الجزيرة بالحجر األسود، 

مساءً  04:6اعة إصابات، وُسجل في السعن وقوع  اقذيفتان على منطقة المشروع دون أن تسفر 
آخر شارع اليرموك بالقرب من كازية عودة والخطيب واقتصرت  في حي الزينقذيفة سقوط 

عند األضرار على الماديات، ومن جانب آخر يعد شارع فلسطين الذي يمتد من أول المخيم 
مرورًا ببلدية اليرموك وساحة فلسطين ووصواًل إلى دوار فلسطين من أكثر المناطق  جامع البشير

مخيم اليرموك عنه بفترة  سخونة واألكثر تعرضًا للقصف واالشتباكات حتى قبل نزوح سكان
نقطة تماس ما بين مخيم اليرموك وحي التضامن، لذلك شهد  شارع فلسطين يشكلحيث طويلة، 

سقوط العديد من  إضافة إلىلجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر معارك عنيفة ما بين ا
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عادوا لينزحوا بعد قصف ثم معظم سكانه للنزوح عنه إلى داخل المخيم  دفعما مالقذائف عليه 
مع بقية سكان  51/55/5655الطيران الحربي لجامع عبد القادر الحسيني ومدرسة الفلوجة يوم 

قسم تحت سيطرة ن شارع فلسطين بات ينقسم إلى قسمين، المخيم إلى خارجه، الجدير ذكره أ
حتى مؤسسة الغاز، والقسم اآلخر تحت ( جامع البشير)د من أول المخيم الجيش النظامي ممت

ومن جهة أخرى ال زال  ,سيطرة مجموعات الجيش الحر من ساحة الطربوش وحتى دوار فلسطين
على  5:رضه الجيش النظامي لليوم سكان مخيم اليرموك يعانون من وطأة الحصار الذي يف

 .التدفئة إليه التوالي على المخيم، والذي يمنع دخول المواد الطبية والغذائية ومواد

 
 اليرموك شارعفي  جلنار أحذية فوق سقطت التي القذيفة آثار

 
 مخيم الحسينية
ففي  ،عليهبأن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من القذائف " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

أول شارع " اورنينا باالس" ظهرًا سقطت قذيفتان إحداها على منزل قرب صالة 55456الساعة 
هاون على شارعي الخزان  كما سقطت قذيفتاما أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات، مالمدارس 

وبيت لحم مما بسبب بإصابة امرأة وطفل، وفي سياق متصل ما زال المخيم يعاني من استمرار 
اد في مادة الخبز وغالء انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت لساعات طويلة، ونقص ح

 .األسعار
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 ةالسبينمخيم 
من أجل فك الحصار المفروض " مجموعة العمل"عبر  ةالسبينأبناء مخيم  نداء استغاثة أطلقه

عليه من قبل الجيش النظامي الذي يقوم بإغالق كافة منافذ ومخارج المخيم، ويمنع دخول 
األدوية والمواد الغذائية والتدفئة إليه، حتى أصبح العيش في المخيم شبه مستحيل فسكانه يعانون 

االت عنه أليام عديدة، كما يعانون من عدم توفر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتص
المياه العذبة الصالحة للشرب فكانت مياه اآلبار غير الصالحة للشرب هي مالذهم الوحيد للبقاء 

إضافة مخيم بات شبه مهجور بسبب تساقط القذائف العشوائية عليه، العلى قيد الحياة، 
فجرت فيه حتى وصل تعدادها إلى ثمانية، الشتباكات وارتفاع عدد السيارات المفخخة التي ل

حصدت آخرها أكثر من ثالثين محل تجاري وعشرين منزل، ما اضطر قاطنيه للنزوح عنه، لذلك 
نقاذهم من  أطلق من تبقى من سكان المخيم نداء استغاثة من أجل فك الحصار عن مخيمهم وا 

 .محنتهم ومعاناتهم
 

 مخيم النيرب
بأن أهالي مخيم النيرب يشتكون من المعاملة السيئة التي يتعامل " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

حاجز )بها بعض من مجموعات الجيش الحر وخاصة عناصر الحاجز المتواجد عند البراد 
كما أفادت المعلومات التي تناقلتها أحدى صفحات التواصل  تجاه أبناء المخيم،( البراد

بأن الحاجز التابع للجيش الحر يفرض حصار  االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم النيرب،
 إلىعلى المخيم ويقوم بمنع إدخال المواد الغذائية إليه، مما جعل األهالي يفكرون برفع شكوى 

مخيم النيرب، وفي ذات السياق  ألبناءالهيئة الشرعية لمحاسبة حاجز البراد بسبب سوء معاملتهم 
قامت احد حواجز الجيش الحر في منطقة بستان القصر بتوقيف سيارة محملة باألطعمة كانت 

قاموا  أنبعد  ثم أطلقوا سراحهم فترة وجيزةلمتجهة إلى مخيم حندرات بحلب واعتقال من بداخلها 
المخيم يعانون من استمرار السيارة، ومن جانب آخر ال زال سكان  حمولةبنهب كمية كبيرة من 

 .ئية والتدفئةانقطاع شبكة االتصاالت والكهرباء المياه والنقص الحاد في المواد الغذا
 

 مدينة أبناء الشهداء بعدرا
سقوط قذيفة هاون على مدرسة أبناء الشهداء التابعة لمنظمة  "مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

يشار إلى أن  ،إصابات وقوع أنباء عن ولم تسجلشق، التحرير الفلسطينية بمدينة عدرا بريف دم
 .المدينة تحوي مئات النازحين الفلسطينيين من أبناء المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم اليرموك
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 : مفقودون
 أثناءفلسطيني الجنسية، وذلك  السبينهمن سكان مخيم " شادي قاسم خطاب"فقد الشاب  -

، ولم ترد عنه أي أنباء :565\5\5:توجهه إلى عمله في منطقة صحنايا يوم الخميس 
 .أو معلومات حتى اللحظة

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، يوم الخميس " مهند عمر شنار"فقد الشاب  -
 .اآلنولم ترد أي معلومات عنه حتى  :5/5/565:

ن سكان حي التقدم في مخيم اليرموك م( عاماً  01" )نوال الخطيب"فقدت الدكتورة  -
فلسطينية الجنسية، يشار أن الخطيب دكتورة أسنان تعمل بمجمع الكرمل جانب مشفى 

 .فلسطين
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، ولم ترد " وجدي سعيد الشهابي"فقد الشاب  -

  .أي معلومات عنه حتى اللحظة

 
 خطاب قاسم شادي المفقود
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