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قصف صاروخي على مخيم الحسينية، وأهالي مخيم السبينة يطالبون "
" األونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاههم

 
 
 
 

 شهيدان فلسطينيان في سورية .

 قصف على مخيم السيدة زينب، واليرموك، ودرعا، والحسينية .

 الجيش الحر يفرج عن أبناء مخيم النيرب الذين اعتقلهم يوم أمس .

  مؤسسات العمل األهلي في مخيم اليرموك يصدرون مذكرة إلى

." منظمة التحرير الفلسطينية و كافة مؤسساتها
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية مف سكاف مخيـ سبينة، استشيد أثر إصابتو " غازي معجؿ" الشييد -

 .بشظايا قذيفة
فمسطيني الجنسية مف أبناء مخيـ اليرموؾ،  ( عاماً 24)" احمد عدناف طو" الشييد -

 .استشيد متأثرًا بجراحو نتيجة إصابتو بشظايا قذيفة ىاوف سقطت في شارع صفد

 
 طه أحمد الشهيد

 مخيم الحسينية
نبأ سقوط صاروخ استيدؼ المنطقة المقابمة لفرف المجد في مخيـ " مجموعة العمؿ"أكد مراسؿ 

نما لوحظ انبعاث رائحة غازات قوية منو لـ  الحسينية، وأشار المراسؿ بأف الصاروخ لـ ينفجر وا 
يسفر عف وقوع أي إصابات، ومف جانب آخر وفي خطوة غير مسبوقة سمح عناصر الحاجز 
التابع لمجيش النظامي المتواجد أوؿ مخيـ الحسينية لألىالي بإدخاؿ كميات جيدة مف المواد 

األساسية والخضروات ، وذلؾ بعد حصار خانؽ فرضو الجيش النظامي لمدة طويمة ما أدى إلى 
. نقص حاد في المواد الغذائية والطحيف والخبز والتدفئة

 مخيم السيدة زينب
سقوط عدد مف القذائؼ عمى مخيـ " مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سورية"نقاًل عف مراسؿ 

السيدة زينب دوف أف تسفر عف إصابات، ومف جانب آخر يعاني سكاف المخيـ مف استمرار 
االشتباكات وسقوط القذائؼ مف النقص الحاد في المواد التموينية والغذائية والخضار واستمرار 

. انقطاع الكيرباء واالتصاالت، ما أدى إلى نزوح عدد كبير منيـ إلى المناطؽ المجاورة
 مخيم اليرموك
بأف المخيـ تعرض لسقوط عدد مف القذائؼ داخؿ حدوده منيا قذيفة " مجموعة العمؿ"أفاد مراسؿ 

ووقوع عدد مف " أحمد عدناف طو"ىاوف بالقرب مف شارع صفد أدت إلى سقوط الشييد 
اإلصابات، كما ُسجؿ سقوط قذيفة بالقرب مف مسجد البشير لـ ينجـ عنيا أي إصابات، وقذيفة 
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، وقذيفتاف في حارة أـ الفحـ وقذيفتاف بالقرب مف 15أخرى في منطقة المشروع آخر شارع الػ
جامع فمسطيف، ترافؽ ذلؾ مع حدوث اشتباكات بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 
استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، وعمى صعيد آخر تناقمت بعض صفحات التواصؿ 

االجتماعي الميتمة بنقؿ أخبار مخيـ اليرموؾ نبأ قياـ مجموعات الجيش الحر بتنفيذ حكـ 
اإلعداـ بحؽ شخصيف متيميف بالتعامؿ مع الجيش النظامي، عمى خمفية إلقاء شرائح الكترونية 
لمصواريخ التي استيدفت منطقة دوار فمسطيف والذي نجـ عنيا استشياد أربعة أشخاص وسقوط 

 جريح، ومف جانب آخر ال زاؿ أىالي المخيـ يعانوف مف استمرار انقطاع التيار 20أكثر مف
الكيربائي واالتصاالت عنو، واستمرار الحصار الخانؽ الذي يفرضو الجيش النظامي وما نجـ 

. عنو مف شح في المواد الغذائية والتدفئة والطحيف والخبز

 
تم إعدامهما في مخيم اليرموك رجلين اللذين صورة ال

 مخيم درعا
نبأ تعرض مخيـ درعا وحي السد لسقوط عدد مف القذائؼ واقتصرت " مجموعة العمؿ"أكد مراسؿ 

األضرار فييا عمى الماديات فقط، أما مف الجانب االقتصادي فال زاؿ سكاف المخيـ يشتكوف مف 
أزمات معيشية كبيرة، بسبب استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت ألياـ عديدة 

. عنو، وكذلؾ عدـ توفر المواد الغذائية واألدوية والتدفئة والخبز
 مخيم السبينة

حصار اقتصادي خانؽ يفرضو الجيش النظامي عمى مخيـ السبينة منذ حوالي ثالثة أشير نجـ 
عنو انعداـ في مقومات الحياة ونقص كبير في المواد الغذائية والطحيف والتدفئة، إضافة الستمرار 
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 تجدد االشتباكات والقصؼ مما أدى إلى  باإلضافةانقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو،
 و يشتكي سكاف المخيـ مف ،إلى نزوح جزء كبير مف األىالي وتفاقـ معاناة مف تبقى منيـ فيو

األونروا بيـ، وسوء الخدمات الطبية وخاصة و اإلغاثيعدـ تواجد واىتماـ ىيئات العمؿ األىمي 
بإغالؽ المستوصؼ التابع  (األونروا)بعد أف قامت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

ليا ىناؾ بحجة أمف منشأتيا وسالمة موظفييا، ما اثر عمى مف تبقى مف سكاف المخيـ خاصة 
أصحاب األمراض المزمنة منيـ، لذلؾ طالب أىالي المخيـ عبر مجموعة العمؿ األونروا وجميع 
الييئات المدنية واإلغاثية بتحمؿ مسؤولياتيا اتجاىيـ والمبادرة لمساعدتيـ منعاً  لحدوث كارثة 

. إنسانية في المخيـ
 مخيم حندرات
بأف مخيـ حندرات يشيد حالة مف اليدوء النسبي، إال أف سكانو " مجموعة العمؿ"أفاد مراسؿ 

يعانوف مف صعوبة الحياة فيو بسبب انعكاس تجميات الحرب في سورية عميو ما أدى إلى شح 
. في المواد الغذائية والتدفئة والخبز، وانقطاع لمتيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 مخيم النيرب
تؤكد أف مجموعات الجيش الحر أفرجت عف أبناء مخيـ النيرب " لمجموعة العمؿ"وردت أنباء 

الذيف قامت باعتقاليـ يوـ أمس، وذلؾ أثناء عودتيـ مف مدينة حمب إلى المخيـ بعد تعرضيـ 
إلطالؽ نار عمى حافمتيـ التي كانوا يستقمونيا في مدينة حمب عمى طريؽ الذىبية ما أسفر عف 

صابة عدد آخر بجروح تـ نقميـ إلى مشفى " عربية زىير ساعد"استشياد الطالبة الجامعية  وا 
جامعة حمب، ومف جية آخري ما زاؿ الحصار عمى مخيـ النيرب مستمرًا حيث بدأت المواد 
دخاؿ المواد  الغذائية بالنفاد مف المحالت والبيوت، وسط مناشدات األىالي لفؾ الحصار وا 

. الغذائية واألدوية إليو
 

 :لجان عمل أهلي
أصدر عدد مف المؤسسات ولجاف العمؿ األىمي في مخيـ اليرموؾ بيانًا نددوا فيو بغياب دور 
منظمة التحرير الفمسطينية وكؿ فصائؿ العمؿ الوطني عف القياـ بواجبيـ بصفتيـ المرجعية 

تجاه شعبنا مف خالؿ لعب دور ، السياسية ودعوا الجميع إلى تحمؿ مسؤولياتيـ عمى كافة الصعد
لدى الدوؿ الصديقة لشعبنا والضغط عمى طرفي الصراع لتجنيب المخيمات نتائج التجاذب 

وكذلؾ االتصاؿ بالييئات الدولية المعنية بتقديـ الدعـ والحماية ، السوري وآثاره المدمرة عمييا
. والتدخؿ لدى الدوؿ المانحة لتقوـ بواجبيا اإلنساني تجاه شعبنا

 وتقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ الممكنة اإلغاثيكما طالب البياف المنظمة االرتقاء الحقيقي بعمميا 
ورفعيا إلى المستوى المطموب، وتطوير آليات الدعـ والتوزيع العادؿ بمشاركة كؿ الناشطيف 

 مما يقتضي تطوير العمؿ بشكؿ مؤسساتي تجاوبًا مع حجـ ،والييئات اإلغاثية عمى األرض
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، اإلغاثيوطوؿ مدة األزمة، وتنشيط المؤسسات المحمية واألىمية ودفعيا باتجاه القياـ بالعمؿ 
واعتبر البياف إف تدمير المخيمات وتيجير أبناؤىا ىو أقصر الطرؽ لدفع أىمنا نحو قبوؿ الحموؿ 
مف تيجير وتوطيف مما يؤدي إلى ضرب حؽ العودة المقدس لشعبنا، وختـ البياف إلى دعوة كؿ 
الحريصيف داخؿ المنظمة وخارجيا لتوحيد صفوفيـ وجيودىـ والتفرغ لمواجية العدو الصييوني 

. وتعزيز الوحدة الوطنية عمى أساس الثوابت الوطنية لشعبنا الفمسطيني
وفي الساؽ ذاتو قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بإنشاء نقطة طبية في مخيـ خاف 
الشيح، بيدؼ تقديـ الدواء لألىالي النازحيف مف مخيـ اليرموؾ، كما قدمت ىيئة فمسطيف الخيرية 

. عدد مف السمؿ الغذائية لصالح العائالت الفمسطينية في منطقة صييا بريؼ دمشؽ

 
 الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم في طبية نقطة إنشاء

 :األونروا
أعمنت دائرة التربية بوكالة الغوث عف قبوؿ طمبات تعييف بشكؿ مؤقت ممف يحمؿ إجازة جامعية 

لمعمؿ في مدارس وكالة الغوث بمخيـ خاف دنوف، حيث يشترط بالمتقدـ أف يكوف مف سكاف 
: مخيـ خاف دنوف ويحمؿ إجازة جامعية باالختصاصات التالية

معمـ صؼ، رياضيات، لغة عربية، إنكميزي، فرنسي، عموـ، يشار أف األوراؽ المطموبة صورة 
 .عف اليوية الشخصية، وصورة عف اإلجازة الجامعية
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