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 أحد عشر شهيدًا فلسطينيًا في سورية، وقصف عنيف"
 "على مخيم اليرموك

 
 
 

 
 أحد عشر شهيداً فلسطينياً في سورية. 

 قصف عنيف وانفجار في مخيم اليرموك. 

  السبينهحصار خانق على مخيم. 

  مخيم خان الشيحأزمات معيشية في. 
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 :شهداء
 :أحد عشر شهيدًا فلسطينيًا في سورية، والشهداء هم

 .استشهد اثر القصف العنيف على مخيم اليرموك مصريةالشهيد أحمد محمد  -
 .استشهد اثر القصف الذي استهدف مخيم اليرموك مصريةالشهيد بسام محمد  -
 .على مخيم اليرموكالشهيد الشاب محمد سعيد قاسم طيروية استشهد إثر القصف  -
الشهيد أحمد مصطفى الخطيب من أبناء مخيم حماة استشهد جراء االنفجار بالقرب من  -

 .معامل الدفاع
 .الشهيد أسامة موفق التقي استشهد جراء القصف على حي جوبر في العاصمة دمشق -
الشهيد بالل أحمد عواد استشهد جراء القصف على حي جوبر في العاصمة السورية  -

 .دمشق
 .لشهيدة خميسة عباس استشهدت إثر القصف على حي العروبة في مخيم اليرموكا -
 .الشهيدة عزية عباس استشهدت إثر القصف على حي العروبة في مخيم اليرموك -
 .الشهيدة ناريمان سعيد ريان استشهدت إثر القصف على حي العروبة في مخيم اليرموك -
ف على حي العروبة في مخيم الشهيدة نمار محمد سعيد ريان استشهدت إثر القص -

 .اليرموك
 .الشهيد أحمد سعيد ريان استشهد إثر القصف على حي العروبة في مخيم اليرموك -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طيرويه قاسم سعيد محمد الشهيد                      
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 مخيم اليرموك
استمرت قوات األمن السورية بفرض حصار خانق على مخيم اليرموك وقامت بإغالق مداخل 
المخيم بسبب االشتباكات العنيفة التي دارت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، 
وتزامن ذلك مع تعرض مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر لقصف عنيف بالقذائف 

سقطت العشرات من القذائف على مناطق واسعة من المخيم، فقد أفاد  وراجمات الصواريخ، حيث
، ومحيط مؤسسة الكهرباء، مما أدى 51مراسلنا عن سقوط عدد من القذائف على منطقة شارع الـ

ألضرار مادية كبيرة في األبنية السكنية هناك، كما سقطت قذيفة على امتداد شارع الثالثين أدت 
، وقذيفتان سقطتا على شارع اليرموك الرئيسي بالقرب مصريةوبسام  إلى استشهاد األخوين أحمد

من مخبز حمدان، وقذيفة أخرى بالقرب من فروج التاج أدت إلى أضرار مادية في األبنية، كما 
تعرض شارع حيفا، وشارع الثالثين، و شارع صفد للقصف بعدد من قذائف الهاون، كما تم 

دت إلى استشهاد الشاب محمد سعيد قاسم طيراوية استهداف مشفى فلسطين بقذائف هاون أ
صابة آخر بجروح، إضافة إلى سقوط ثالث قذائف في المنطقة المقابلة لمشفى فلسطين عند  وا 

وفي سياق متصل قامت مجموعات تابعة  ،النووي، وقذيفتين على حي التقدم اإلمامصيدلية 
ما أسفر  03للجيش الحر بتفجير بناء يستخدمه الجيش النظامي كمقر له في المخيم عند شارع الـ

عن أضرار مادية كبيرة في البناء واألبنية المجاورة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة مكان 
رموك حتى المساء حيث سقطة قذيفة على االنفجار، وأكد مراسلنا استمرار القصف على مخيم الي

شارع العروبة أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص من عائلة الريان، كما سقطت قذائف على شارع 
 .المغاربة، وشارع المنصورة بالقرب من غاز الغريري

 
 الثالثين شارع في المفخخة السيارة تفجير مكان
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 السبينهمخيم 
، استمرار الحصار الذي تفرضه قوات األمن السورية على السبينهنقاًل عن مراسلنا في مخيم 

، كما قامت بإغالق جميع الطرق المؤدية إليه، وقد أشار مراسلنا إلى أن ما تبقى من المخيم
 .سكان المخيم يعانون من أوضاع معيشية قاسية جداً خصوصًا بعد نفاذ المواد الغذائية منه

 مخيم خان دنون
عنيفة في محيط مخيم خان دنون، أدت لحالة من الهلع  إنفجاراتات أفاد مراسلنا عن سماع أصو 

بين سكانه، ويشار أن المخيم يعيش حالة من الهدوء النسبي مقارنة مع باقي المخيمات 
مما دفع العديد من سكان باقي , يعتبر المخيم من المناطق اآلمنة الفلسطينية في سورية، حيث

 .بسبب ما تعانيه المخيمات األخرى من قصف وحصارالمخيمات الفلسطينية للنزوح إليه 
 مخيم خان الشيح

يعاني مخيم خان الشيح من أزمات معيشية خانقة وذلك بسبب عدم توافر كميات كافية من 
الدقيق والمحروقات، خاصة مع تزايد كبير في عدد النازحين إلى المخيم وذلك بسبب تعرض 

تعرض المناطق المجاورة له للقصف، مما دفع سكان باقي المخيمات الفلسطينية للقصف إضافة ل
المناطق المحيطة به للجوء إليه، ويعاني المخيم مثله كباقي المخيمات الفلسطينية من أزمات 

 . حادة في الكهرباء والخبز، إضافة النقطاع جزئي في شبكة االتصاالت
 

 :مراكز إيواء
وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنباء مؤكدة عن معاناة كبيرة تعانيها األسر 
الفلسطينية النازحة لمدرسة أبناء شهداء فلسطين، حيث يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، 

لي عن المدرسة، كما يعاني األها طويلةومما يزيد الوضع سوًء انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
 .من صعوبات شديدة في التنقل بسبب االشتباكات العنيفة التي تحدث في محيط المدرسة
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