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 "مخيم اليرموك بالصواريخقصف ثالثة شهداء وعشرات الجرحى جراء "
 

 
 
 

 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية 

  على التوالي ٦٨لليوم ةالحسينياستمرار الحصار على مخيم. 

  فلسطينيي سورية شبكة دعم بمشاركة مجموعة العمل من أجل

المخيمات الفلسطينية في الشتات تعقد مؤتمرها التأسيسي في 

 .القاهرة

 "تحذر من تزايد استهداف الالجئين الفلسطينيين في "األونروا ،

 .سورية

  إجراءات جديدة يقرها األمن العام اللبناني في التعامل مع الالجئين

 .الفلسطينيين القادمين من سورية
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 :شهداء
راء فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد ج" محمد علي عزيمة" الشهيد -

 .سقوط صاروخ على مخيم اليرموك
من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد جراء سقوط " بسام حميدي" الشهيد -

 .صاروخ على مخيم اليرموك
مخيم اليرموك، استشهدت جراء فلسطينية الجنسية من سكان " يسرى أبو راشد" الشهيدة -

 .سقوط صاروخ على مخيم اليرموك

 
 حـميدي بســـام الشهيد       عزيمه علي محمد الشهيد

 
 مخيم اليرموك
نبأ سقوط صاروخين استهدفا منطقة دوار فلسطين في مخيم " مجموعة العمل"أكد مراسل 

، "بسام حميدي"محمد علي عزيمة، والشهيد" الشهيد : اليرموك، أسفرا عن سقوط ثالثة شهداء هم
وعدد كبير من الجرحى، كما خلفا أضرار مادية كبيرة في مكان " راشد أبويسرى "والشهيدة

سقوطهما، وأشار المراسل بأن حركة نزوح كبيرة شهدتها تلك المنطقة بعد سقوط الصاروخين، 
الجدير ذكره بأن تلك المنطقة مأهولة بعدد كبير من سكان المخيم الذين عادوا مؤخرًا إليه بعد أن 

ولم يجدوا مأوى لهم خارج المخيم، وذكر المراسل بأن المخيم تعرض في ضاقت بهم سبل الحياة 
ساعات الظهر لسقوط عدد من القذائف عليه منها قذيفة سقطت في شارع الجاعونة لم توقع 
إصابات واقتصرت األضرار على الماديات فقط، وترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين 

ط بلدية اليرموك بشارع فلسطين استخدمت فيها مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في محي
األسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما شهد المخيم تحليقًا للطيران الحربي فوق سمائه، ومن جهة 
أخرى اندلع حريق في بناء مقابل معهد الخيام في شارع فلسطين ولم يتمكن األهالي من إخماد 
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ى كل من يقترب من مكان الحريق، أما الحريق بسبب وجود قناصين يقومون بإطالق النار عل
 66من الجانب اإلنساني فال يزال الجيش النظامي يفرض حصارًا خانقًا على مخيم اليرموك لليوم 

في المشافي والصيدليات ونقص في أدوية األطفال  باألدويةعلى التوالي نجم عنه نقص حاد 
عدم توفر الكادر الطبي والمعدات واألمراض المزمنة ما تسبب بوفاة العديد من األشخاص جراء 

والمستلزمات الطبية الالزمة، كما يعاني سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي 
واالتصاالت عنه، وشح المواد الغذائية والمحروقات ما أضطر األهالي لللجوء إلى إحراق أثاث 

من  األحذية والثياب القديمة منازلهم وبحسب شهادة أحد سكان المخيم بأنه أضطر إلى إحراق
 .أجل أن يطهو الطعام ألوالده

 
 القدس شارع في وسقوطها بصواريخ اليرموك مخيم قصف

 
 اليرموك مخيم على الصاروخي القصف آثارمن 
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 يم النيربمخ
بأن أحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم " مجموعة العمل" أفاد مراسل

النيرب بثت فيديو يظهر فيه أحد قيادات الجيش الحر وهو يشدد على ضرورة عدم التعرض 
للفلسطينيين في مخيم النيرب بأي أذى، ودعا القيادي العناصر المسلحة داخل المخيم لتسليم 

شكل آمن، ومن جانب آخر ما زال سكان المخيم يعانون من أزمات أسلحتهم مقابل خروجهم ب
معيشية كثيرة منها عدم توفر المواد الغذائية والوقود واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم 

 .من شهر أكثربشكل كامل منذ 
 مخيم العائدين حمص

وارع وأزقة مخيم العائدين بأن حالة من الهدوء الحذر عادت إلى ش" مجموعة العمل"أكد مراسل 
في حمص، بعد األحداث الدامية التي جرت يوم أمس وأسفرت عن سقوط شهيدين وعدد من 
الجرحى، ومن الجانب المعيشي فأن سكان المخيم ما زالوا يعانون من نقص حاد في المحروقات 

 .واألغذية واألدوية
 مخيم الحسينية

خيم الحسينية أكد المراسل بأن المخيم تسوده حالة في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في م
من الهدوء النسبي، إال أن سكان المخيم ما زالوا يعانون من استمرار الحصار الذي يفرضه 

على التوالي على المخيم ، والذي يمنع من خالله إدخال المواد الغذائية  ٦٨الجيش النظامي لليوم
 .مرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيموالتدفئة إليه، كما يشتكي السكان من است

 مخيم درعا
في مخيم درعا، أزمات معيشية حادة ما زال يعانيها سكان " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

المخيم، في ظل عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة فيه، وانقطاع التيار الكهربائي وشبكات 
 .ام عديدةاالتصال عنه لساعات طويلة وأي

 
 :لبنان

بأن مديرية األمن العام اللبناني أقرت مجموعة من اإلجراءات " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
الجديدة التي ستطبق بشأن التعامل مع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية ووجودهم 

حة لمدة المؤقت في لبنان، حيث أقر بأن يمنح الفلسطيني الالجئ من سوريا سمة مرور صال
يوم يجب تحويل سمة  50ل، وعندما تتعدى إقامته مهلة .ل 00222أسبوع ُيستوَفى منه رسم 

المرور الى سمة إقامة لمدة ثالثة أشهر مجانًا، كما ُيسمح للفلسطينيين الالجئين في سوريا 
مغادرة وبسبب الظروف الراهنة والذين دخلوا لبنان وخالفوا نظام اإلقامة، بتسوية أوضاعهم عند ال

لدى المراكز دون تدريكهم رسوم إضافية شرط أن ال يتعدى ذلك السنة من تاريخ دخولهم، ولذا 
طالب األمن اللبناني الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، مراجعة مراكز األمن العام 
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 .اللبناني في أماكن تواجدهم في لبنان لتسوية أوضاعهم بهذا الخصوص
 
 

 :األونروا
أصدرت بيانًا عبرت عن قلقها العميق من  ،"األونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  وكالة

 .تزايد حاالت القتل واإلصابة التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في سورية
الجئا  50البيان وبحسب التقارير الموثقة إلى أنه في السابع من شباط الجاري تعرض  وأشار

ا أصيب العديد بجروح في اليرموك، وهي إحدى ضواحي دمشق، وذلك في فلسطينيا للقتل فيم
 .الوقت الذي ال يزال النزاع مستعرا هناك

وأن العديد من اإلصابات كان  ,من القتلى كانوا من عائلة واحدة وحسب تلك التقارير، فإن خمسة
 .سببها استخدام األسلحة الثقيلة

 
 :حمالت تضامن

شبكة دعم المخيمات الفلسطينية في الشتات  ,أجل فلسطينيي سوريةبمشاركة مجموعة العمل من 
وذلك بحضور ممثلين  ,في القاهرة 50/0/0252ـالموافق لعقدت مؤتمرها التأسيسي يوم الجمعة 

عن الشبكة من دول الشتات و من داخل فلسطين وممثلين عن الهيئات واللجان اإلغاثية 
 .لالجئين الفلسطينيين والدفاع عن حق العودةوالحقوقية الناشطة والمهتمة في قضايا ا

من  اإلغاثيةألقيت في اللقاء العديد من الكلمات التي أكدت على ضرورة تكثيف كافة الجهود 
كما وجه , أجل معالجة اآلثار اإلنسانية و التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين في سوريا

والمؤسسات األهلية لتقوم بدورها في نجدة  الفلسطينيةكافة الفصائل  إلىالمجتمعون دعوة عاجلة 
 .وا غاثة الالجئين في سوريا و تقديم سبل و وسائل الدعم المطلوب لهم

 
 الشتات في الفلسطينية المخيمات دعم لشبكة التأسيسي اللقاء
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 :لجان عمل أهلي
واصلت هيئة فلسطين الخيرية حملة نظف مخيمك لليوم التاسع على التوالي، وشملت حملة 

، وشارع المدارس، ثم ساحة مقهى "الطالئع"ومحيط حديقة فلسطين  إبراهيمالنظافة بقية شارع نوح 
 .فلسطين واإلعاشة، وحارات الجاعونة

 
 :إفراج
" عبيدة بلبيسي"مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحماة نبأ اإلفراج عن الشاب  أكد

 .فلسطيني الجنسية، وذلك بعد شهر من اعتقاله
 

 :مفقودون
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، بتاريخ ( عاماً  02" ) محمد عنيسي"فقد الشاب 

 .معلومات أو أنباء إلى اآلن أيه ولم ترد عن 51/0/0252
 

 
 عنيسي محمد المفقود
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