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 غارات جوية بالطيران الحربي استهدفت مخيم درعا"
 "ن في سوريةيفلسطيني وأربعة شهداء

 
 
 

 قصف على مخيم اليرموك والحسينية. 

 اشتباكات في مخيم خان الشيح. 

  على التوالي 88استمرار الحصار على مخيم الحسينية لليوم. 

 مساجد مخيم النيرب تناشد األهالي بعدم النزوح عنه. 

 وقفة تضامنية مع المخيمات الفلسطينية في سورية في ألمانيا. 
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد " عبد الرحمن محمد حسن"الشهيد  -

 .ب قصف طيران الميغ على مخيم درعابسب
من سكان مخيم درعا فلسطيني الجنسية، استشهد جراء " محمود مصطفىهاشم "الشهيد  -

 .قصف الطيران الحربي على طريق السد بالقرب من مخيم درعا وجامع القدس
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم خان  6791مواليد عام " ماهر محمد أحمد"الشهيد  -

 .المزرعة في دمشقدنون، استشهد متأثرًا بجراحه في التفجير الذي استهدف منطقة 
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد على " صالح رجا سليمان" الشهيد -

 .يد مجموعة مسلحة بعد خطف دام ألكثر من أسبوعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطفى محمود هاشم الشهيد      حسن محمد الرحمن عبد الشهيد
 

 
 

 سليمان رجا صالح الشهيد
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 مخيم درعا
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ تعرض مخيم درعا وطريق السد لقصف أكد مراسل 

الطيران الحربي ظهر اليوم وأصاب مسجد القدس في المخيم مما أسفر عن سقوط العديد من 
الشهداء والجرحى عرف منهم الشهيدان عبد الرحمن محمد حسن وهاشم محمود مصطفى 

منطقة السد على طريق مخيم درعا وأشار المراسل بأن باإلضافة إلى شهداء سوريون سقطوا في 
المخيم شهد حركة نزوح كبيرة ألهالي من مخيم درعا وطريق السد بعد قصف الطيران الحربي 

 .لحي طريق السد ومخيم درعا

 
 الحربي الطيران قصفدرعا الناتج عن  مخيمفي  دماءآثار ال

 مخيم الحسينية
بأن مخيم الحسينية تعرض لسقوط ثالث قذائف واحدة على خزان " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

عن وقوع  أسفرتواثنتان بجانب الفرن في نهاية سوق الخضرة  إسماعيل أبوالكهرباء في شارع 
تعطيل خزان الكهرباء الذي يغذي المخيم، وعلم من مراسل مجموعة  إلى أدتواحدة كما  إصابة

المخيم أنه تم مساء أمس قنص طفلة في شارع مسجد السيدة عائشة، ونوه المراسل بأن العمل في 
الطبي من  األونرواتابعة لمركز  أدويةحاجز مخيم الحسينية التابع للجيش السوري قام بمنع سيارة 

، وأشار المراسل بأن مدخل الحسينية الوحيد أمنيةدخول إلى المخيم رغم حصولها على موافقة 
على طريق السكة أصبح مكون من حاجزين األول تابع للجان الشعبية واآلخر للجيش  الواقع

النظامي، وأما من الجانب المعيشي فال يزال سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار الذي 
إدخال المواد  بموجبهوالذي يمنع  ،على التوالي على المخيم ٨8 يفرضه الجيش النظامي لليوم

ئة إليه، كما يشتكي السكان من المعاملة غير اإلنسانية التي يتصرفها عناصر الغذائية والتدف
الحاجز أول المخيم حيث يقوم باعتقال شباب المخيم بشكل تعسفي، كما يقوم بتوجيه اإلهانات 

ليه  .والشتائم لسكان المخيم الداخلين والخارجين منه وا 
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 مخيم اليرموك
عليه منها ثالث قذائف سقطت في محيط مدرسة  شهد مخيم اليرموك سقوط عدد من القذائف
مساًء ُسجل سقوط  66:11إصابات، وفي الساعة  أيعدنان حسيان أول المخيم لم ينجم عنها 

ثالث قذائف في شارع عين غزال دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات، ومن جهة أخرى ال زال 
ه الجيش النظامي على سكان مخيم اليرموك يعانون من وطأة الحصار الخانق الذي يفرض

 .ذائية والتدفئة فيهعلى التوالي، والذي سبب نقص حاد في المواد الغ 18المخيم لليوم 
 مخيم النيرب
كبيرة جراء تداعيات األحداث  اقتصاديةبأن مخيم النيرب يعيش أزمة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

ئية كالسكر والبيض في سورية عليه، حيث يعاني السكان من نفاذ بعض المواد الغذا
والخضروات، بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه، كما يعاني 
سكان المخيم من نقص حاد في المواد الطبية والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي 

البقاء واالتصاالت عنه، وذكر المراسل بأن مساجد المخيم ناشدت عبر مكبرات الصوت األهالي ب
في المخيم وعدم النزوح عنه وذلك على خليفة تدهور األوضاع األمنية في المخيم والمناطق 

 .المحيطة به
 مخيم خان الشيح
بأن مخيم خان الشيح شهد في ساعات المساء اشتباكات عنيفة " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

حة الخفيفة والمتوسطة، وأفاد بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها األسل
 ممساًء سقوط عدة قذائف داخل حدود المخي 61:61المراسل بأن المخيم تعرض في الساعة 

منزل في الحارة الشرقية للمخيم، كما على منها قذيفتي هاون على بيت العميد سليمان إبراهيم و 
ن جانب آخر ال زال ُسجل سقوط قذيفة ثالثة تحت النهر لم ينجم عنها وقوع أي إصابات، وم

 97أهالي المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه منذ أكثر من 
 .ساعة، إضافة إلى شح المواد الغذائية والتدفئة فيه

 
 :لجان عمل أهلي

قامت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان دنون بتوزيع مادة الحطب على المهجرين في ثانوية 
عائلة غالبيتهم من مخيم اليرموك، وفي سياق متصل  11يقارب  المخيم والتي يتواجد فيها ما

واصلت هيئة فلسطين الخيرية حملة نظف مخيمك لليوم العاشر على التوالي، حيث استمرت 
اسكندر والمنصورة، وصوال إلى  أبوعمليات التنظيف ورفع القمامة من حارات الجاعونة، وشارع 

الغريري وخلف مخبز صيام اآللي، حيث رفعت أكوام كبيرة من القمامة في هذه منطقة غاز 
المناطق، ومضى عليها أكثر من شهرين، كما رفعت القمامة من أمام صالة الدمشقية والتي 

 .يتلقى فيها أطفال المخيم تعليمهم
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 :سوريا

بجروح  "نايف حواتمة"أكد مراسل مجموعة العمل نبأ إصابة األمين العام للجبهة الديمقراطية 
طفيفة جراء االنفجار الذي هز في منطقة األزبكية في العاصمة السورية دمشق، وذلك أثر تحطم 

 .الزجاج واألثاث داخل المقر
 

 :حمالت تضامنية
أعلنت الجمعيات والمؤسسات العربية والفلسطينية في برلين عزمها عن القيام بوقفة تضامنية مع 

ال لزج المخيمات الفلسطينية في الصراع القائم في "المخيمات الفلسطينية في سورية تحت شعار 
اية م اعتباران من الساعة الثالثة والنصف لغ77/7/7162وذلك يوم الجمعة الموافق  "سورية

 .لساعة الخامسة والنصف مساءاً ا
 

 :اعتقال
فلسطيني الجنسية من سكان ( خالد خليل)أكد مراسل مجموعة العمل نبأ اعتقال المهندس  -

 .مخيم العائدين بحمص، من قبل األمن السوري وذلك من مكان عمله
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، من قبل األمن " راتب خميس"اعتقال  -

 .لك أثناء ذهابه إلى مكان عمله في منطقة قطناالسوري وذ
فلسطيني الجنسية، من قبل عناصر حاجز بيجو في " مصطفى المصري"الشاب  اعتقال -

 .سبينهمخيم 

 
 خليل خالد المعتقل
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 :اختطاف
 7162 7/7على يد مجموعات مجهولة الهوية بتاريخ " وهدان عبد هللا الرواشدة"اختطاف المقدم 

الرواشدة من قرية كراد البقارة الفلسطينية ومن  أنمن منزله الكائن في جديدة عرطوز، يذكر 
 .هو من سكان مخيم الحسينية باألصلمرتبات جيش التحرير الفلسطينية برتبة مقدم و 

 
 :إفراج

فلسطيني الجنسية من " مهند عباس"بأن األمن السوري أفرج عن " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
 .سكان مخيم العائدين بحمص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk

