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 "استشهاد طفل فلسطيني عمره يومين من مخيم النيرب"
 

 
 
 
 

 شهيد فلسطيني في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك، ودرعا، والحسينية .

 اشتباكات في مخيم خان دنون .

  مجموعات من الجيش الحر تسطو على مستودع تابع لألونروا

. بمخيم اليرموك

  استمرار الحصار على مخيم الحسينية واليرموك من قبل الجيش

. النظامي

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

: شهداء
 يبمغ من العمر يومان فمسطيني الجنسية من سكان مخيم النيرب،" محمود جربوع" الشييد الطفل

استشيد جراء استيداف حافمة لمركاب كانت تقل عدد من سكان المخيم عند مفرق الذىبية من 
 أمس، والتي راح ضحيتيا أيضًا الطالبة الجامعية أولقبل مجموعة مسمحة مجيولة اليوية يوم 

". عربيو زىير ساعد"
 

 مخيم خان دنون
بأن حالة من اليمع والرعب أصابت أىالي مخيم خان دنون نتيجة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

االشتباكات العنيفة التي دارت رحاىا داخل المخيم بين مجموعات من الجيش الحر والجيش 
النظامي، أدت إلى إصابة عدد من أبناء المخيم، وتزامن ذلك مع سقوط قذيفة ىاون خمف مدرسة 

الحولة التي تضم عدداً  كبيرًا من النازحين لم ينجم عنيا إصابات، وفي سياق متصل يعاني 
مخيم خان دنون من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وشح في مادة الطحين والخبز، 

باإلضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو، ويشار إلى أن المخيم 
يستضيف عدد كبير من العائالت الميجرة والنازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق 

. المجاورة
 مخيم اليرموك

في مخيم اليرموك نبأ سقوط عدد من القذائف عمى محيط شارع " مجموعة العمل" نقل مراسل
، وآخر شارع عين غزال من اتجاه شارع الثالثين اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط، 15الـ

تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات متقطعة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أول 
سورية الجنسية من سكان منطقة يمدا " وداد غزال"المخيم عند شارع راما، أسفرت عن استشياد 

صابة   أشخاص آخرين من أىالي المخيم وذلك أثناء دخوليم المخيم أثناء االشتباكات، وأشار 6وا 
المراسل أن األىالي تصدوا لمجموعة من الجيش الحر كانت تريد سرقة مستودع تابع لوكالة 

األونروا، وتمكنوا من طردىم وتأمين المكان الذي تبين الحقًا انو مستودع مميء بالمواد الغذائية، 
أما عمى الصعيدي المعاشي فقد نوه إلى أن المخيم شيد في الصباح الباكر حركة نشطة لدخول 

لى المخيم، رغم المخاطر الناجمة انتشار القناصين عمى أسطح المباني  وخروج األىالي من وا 
المطمة عمى الشارع الرئيسي لمخيم اليرموك، وفي السياق عينو ال زال الجيش النظامي يضرب 
طوقًا أمنيًا عمى جميع المداخل والمخارج المؤدية لممخيم ويفرض حصاراً  اقتصاديًا خانقًا يمنع 

من خاللو السكان من إدخال كميات كبيرة من الطعام والخضراوات والخبز، والغاز أو المحروقات 
. والمواد اإلغاثية والطبية
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 في مخيم اليرموك األهالي وخروج دخول

 مخيم درعا
مراسل مجموعة العمل في مخيم درعا يؤكد سقوط عدة قذائف عمى المخيم ومحيطو، منيا 

قذيفتين سقطتا بجانب الفرن االحتياطي دون أن تسفرا عن وقوع إصابات، ومن جية أخرى مازال 
اليم المعيشي وتوفير لقمة العيش تشكل ىاجسًا كبيرًا لسكان مخيم درعا الذين يرزحون تحت 

. وطأة غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات وفقر الحال
 مخيم الحسينية

بتجدد القصف عمى مخيم الحسينية حيث سقطت قذيفة في شارع " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
السوق عمى منزل دون أن يخمف أي إصابات، كما سقطت قذيفة في حارة البدو، نجم عنيا 

إصابة طفمين بجراح طفيفة، وأشار مراسمنا ىناك أن سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار 
المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي الذي يتحكم بمصيرىم من خالل منع إدخال المواد 

. الغذائية والخضار واألدوية إليو
 مخيم حندرات

يعاني سكان مخيم حندرات كباقي المخيمات الفمسطينية في سورية من طمع تجار األزمات 
والحروب الذين يقومون باحتكار المواد الغذائية بجميع أنواعيا ومن ثم بيعيا بأسعار مضاعفة ما 

متزايد عمى كاىل أبناء المخيم الذين يعانون من البطالة نتيجة األحداث في سورية  يشكل عبئاً 
وفقر الحال، لذلك قام سكان المخيم عبر مجموعة العمل بمطالبة ىؤالء التجار بالتوقف عن 
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استغالل األوضاع وطرح المواد الغذائية في األسواق بأسعار مناسبة، ومن جية أخرى يعاني 
. سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 مخيم النيرب
إلى مثواىم " محمد جربوع" ، والشييد الطفل"عربيو ساعد "الشييدةشيع أىالي مخيم النيرب اليوم 

أما عمى الصعيد الميداني فقد ذكر مراسمنا بأن المخيم يشيد أزمة معيشية خانقة بسبب  األخير،
عدم توفر المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عنو أليام وأسابيع 

. عديدة
 

 :مفقودون
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك،  ( عاماً 25)" احمد أبو ماريا"فقد الشاب  -

 .أثناء مغادرتو من المخيم ولم ترد عنو أي معمومات حتى المحظة
 ،2013 \2\ 26فمسطيني الجنسية بتاريخ  ( عاما36)" إياد نمر غزاوي"فقد الشابان  -

 في محيط مخيم اليرموك 2013-2-28بتاريخ  ( عاما40)والشاب جمال نمر غزاوي 
 .ولم يعمم عنيما أي شيء إلى اآلن
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