
 
 
 
 
 
 
 

اتحاد شبكات أخبار المخيمات الفلسطينية يعلن المخيمات الفلسطينية في "
 "سبينةالدمشق مناطق منكوبة من بينها مخيم 

 
 
 

 

 أربعة شهداء فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 قصف شديد على مخيم الحسينية. 

 اشتباكات وتشديد الحصار على مخيم اليرموك. 

 سكان مخيم النيرب يحطمون أساس منازلهم لتدفئة أوالدهم. 
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في ظل األوضاع المأساوية التي وصلت إليها المخيمات الفلسطينية في سورية جراء القصف والدمار 
مناطق وبلدان  الذي أُلحق بها ما ادى إلى نزوح وتشريد عدد كبير من أهالي هذه المخيمات إلى

أخرى، وفي ظل سياسة الحصار وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والطبية ومواد التدفئة وألنها 
 .لفلسطينيين في دمشق مناطق منكوبةأصبحت ساحة حرب فقد أعلنت مخيمات الالجئين ا
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 :شهداء

أهالي الغارية الشرقية فلسطيني الجنسية يقطن في مخيم اليرموك ومن " نديم خالد الغنيم" الشهيد -
 .في درعا، استشهد تحت التعذيب

من سكان مخيم اليرموك، استشهد أثناء ذهابه إلى  2791مواليد  "أسامة سهيل القريب"الشهيد  -
 .1122\2\12عمله في منطقة حجيرة برصاص قناص يوم 

صاروخ  فلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشهد جراء سقوط" كامل شاويش" الشهيد -
 .11/2/1122على منزله يوم أمس 

 11/2/1122من سكان مخيم الحسينية فلسطيني الجنسية، استشهد يوم " عوض األحمد"الشهيد  -
 .ه بشظايا قذيفة سقطت على المخيمنتيجة إصابت

 

 مخيم الحسينية

القذائف فجرًا إلى سقوط عدد من  2321تعرض مخيم الحسينية في الساعة " مجموعة العمل" أكد مراسل
عليه منها قذيفتين بالقرب من مسجد الصحابي زاهر بن حرام وموقف الطرفين لم تسفرا عن وقوع أي 
إصابات، وثالث قذائف على شارع الخزان قرب فرن أبو سعيد والمشروع القديم وبالقرب من السوق، أما 

ها سقوط عدد من ظهرًا سقطت عدة قذائف بالقرب من جامع خليل الرحمن نجم عن 2321في الساعة 
ظهرًا سقوط عدة صواريخ في المنطقة القريبة من جامع خليل الرحمن  2321الجرحى، وُسجل في الساعة 

 خلف حارة التالوية وامتدا شارع صالة اورنينا و الوسام، أسفرت عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى،
جموعات الجيش الحر والجيش وأشار المراسل أن اشتباكات عنيفة باألسلحة الخفيفة والثقيلة بين م

 .النظامي داخل المخيم

ان المخيم شهد منذ ساعات الصباح الباكر حركة " مجموعة العمل" ومن جانب أخر ونقاًل عن مراسل
نزوح كبيرة سيرًا على األقدام إلى مخيم جرمانا والمناطق المجاورة له بعد أن قام الجيش النظامي بفك 

  .لطرقات أمام أهالي المخيم للخروج منهالحصار عنه جزئيًا وفتح بعض ا
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 الحسينية مخيم على صاروخ سقوط اثار

 

 مخيم اليرموك

أن اشتباكات عنيفة جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أول " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
فلسطين استخدمت فيها شارع اليرموك من جهة قسم اليرموك امتدت إلى مقر مبنى البلدية في شارع 

األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأشار مراسلنا أن المخيم شهد حركة هدوء حذر ترافق ذلك مع حركة دخول 
ليه، كما لوحظ إغالق شبه تام للمحالت التجارية وقيام بعض أصحاب  وخروج من قبل أهل المخيم منه وا 

ما بالنسبة للوضع المعيشي فال يزال مخيم المحال بإفراغ محالهم من البضائع إلخراجها من المخيم، أ
يومًا من قبل الجيش النظامي الذي يمنع دخول مقومات الحياة إليه  21اليرموك يتعرض لحصار منذ 

 .كالمواد الغذائية والتدفئة ومادة الطحين والخبز
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 اليرموك مخيم في الدمار

 

 مخيم السبينة

مساء بمنطقة السكة بجانب مفرق  21311مفخخة الساعة انفجار سيارة " مجموعة العمل" نقاًل عن مراسل
سبينة ألحقت أضرار مادية لم تلحق أي إصابات بين األهالي، وأكد مراسلنا أن مخيم السبينة ال زال 
يعاني من نقص المواد الغذائية والتدفئة فيه، وفي السياق عينه قام أحد األفران الموجودة خارج المخيم 

عائلة  251بتسجيل قائمة اسمية تضم , لفرن من نقص في مادتي الطحين والوقودوبرغم ما يعانيه هذا ا
ليرة سورية للعائلة الواحدة، ما ساهم في التخفيف  15تقطن داخل المخيم بتوزيع الخبز لهم يوميا بمعدل 

 .من أزمة الخبز في المخيم
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 مخيم خان الشيح

التي تقع على الشارع العام لمخيم خان الشيح أن جميع المحال التجارية " مجموعة العمل" أفاد مراسل
ن أب" 3أغلقت أبوابها، أثر االنتشار الكثيف للجيش النظامي في الشارع، ونقاًل عن أحد سكان المخيم

خالء الحاجز المقام عند مشفى السالم، كما شوهد عدد من  الجيش النظامي قام اليوم بعملية ترحيل وا 
يقومون بإخالء منازلهم تحسبًا ألي أمر " تحت النهر"احية الجنوبية سكان المخيم الذين يقطنون في الن

طارق، أشار المراسل إلى أن مكرو باص يقل مجموعة من العمال الفلسطينيين من مخيم خان الشيح 
منهم  تابع لشركة ألبسة جاهزة في منطقة دروشا تعرض إلطالق نار، ما أدى إلى إصابة خمسة عمال

ال زال المخيم يعاني أزمات معيشية كبيرة جراء النقص الحاد في المواد الغذائية بجراح، ومن جانب أخر 
 .والتدفئة فيه

 حلب  - مخيم النيرب

يعيش سكان مخيم النيرب بحلب أوضاع معيشية سيئة للغاية بسبب األحداث في سورية وانعكاسها 
عليهم، فسكان مخيم النيرب كما أورد مراسل مجموعة العمل يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية 

كالخزن ) إلى تحطيم بعض من أساس منازلهموالخبز ومواد التدفئة، وفقر الحال فقد لجأ بعض األهالي 
 .واستخدام بعض من مالبسهم القديمة من أجل إشعال المدافئ وتدفئة أوالدهم( واألسرة الخشبية وغيرها

 لبنان

في لبنان أن لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان قامت " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
البرج الشمالي )اللجان الشعبية في مخيمات بزيارة مخيمات صور في الجنوب اللبناني، واجتمعت مع 

تجمعات لألخوة الفلسطينيين في صور، وذلك من أجل البحث في المشاكل التي  8( + والبص والرشيدية
يجاد الحلول المناسبة لهاتواجه المهج  .رين وا 

وفي ذات السياق قامت مجموعة من شباب مخيم عين الحلوة بتوزيع المساعدات على أهالي مخيم 
 .ليرموك الذين نزحوا إلى المخيمات الفلسطينية في لبنانا
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أما من الناحية الطبية فقد أكد مراسلنا انه وفي اول خرق لقرار معاينة المهجرين الفلسطينيين من سورية 
التي أعفت بموجبه كافة النازحين والمهجرين من رسوم المداوة في بعض األقسام التابعة لها، أصر أحد 

سم الطوارئ في مشفى الهمشري التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني في مدينة صيدا الممرضين في ق
 .ليرة لبنانية( 21111)إال أن يجبر والد أحد األطفال المرضى من النازحين أن يدفع اجرة المعاينة 

 

 : األونروا
مدرسة )لصالح مركز إيواء قامت األونروا بتقديم كميات كبيرة من المواد اإلغاثية من فرشات وبطانيات 

في منطقة دمر، كما أرسلت كميات كبيرة من األرز والعدس والفاصولياء وزيت القلي، باإلضافة ( الطيرة
لبعض آواني الطبخ، وجهاز طبخ يعمل بواسطة الحراق الحراري لدعم مشروع الطبخ القائم في المدرسة 

 .والتي تشرف عليه جمعية الشباب الخيرية في دمر

 

 :قالاعت

فلسطيني الجنسية من سكان " خالد األحمد"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باعتقال الشاب  -
 .مخيم الحسينية

من سكان مخيم الحسينية فلسطيني الجنسية، اعتقل من قبل األمن " حسام قبالوي"اعتقال الشاب  -
 .السوري بتهمة إدخال الخضراوات إلى المخيم

 .الجنسية من سكان مخيم الحسينية لسطينيف" أيمن العبسي"اعتقال الشاب  -

 : إفراج
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم " ماجد غنايم"تؤكد نبأ اإلفراج عن " لمجموعة العمل"وردت معلومات 

في " شارع نسرين"اسم اليرموك، الذي اختطف قبل أيام من قبل مجموعة تابعة للجيش النظامي معروفة ب
 .حي التضامن
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 : مفقودون
، ولم تعرف عنه أي أنباء أو معلومات 1122/ 21/2منذ يوم  2795مواليد " أحمد خالد االبراهيم" فقد

 .حتى اللحظة

 
 االبراهيم خالد أحمد المفقود
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