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 ة شهداء بينهم ثماني
 طفل وناشط في مجال

 .الذاكرة الفلسطينية
 ات في مخيم ــتباكـــاش

 .اليرموك
   تواصل القصف على

وحالة مخيم الحسينية 
 .نزوح كبيرة منه

   مجموعات تابعة
تصدر للجيش الحر 

بيانًا اعتبرت فيه مخيم 
 .النيرب منطقة آمنة

   المتهم بركن السيارة التي انفجرت بساحة الريجة بمخيم اليرموك  "لؤي جمعة"الجيش الحر يعدم
 ..أسبوعين منذ
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 :شهداء
مخيم  فلسطيني الجنسية من سكان ناشط في مجال الذاكرة الفلسطينية" غسان شهابي"الشهيد  -

أثناء محاولته الهرب من رصاص القناصة ما أدى إلى استشهادة بعد  يومالاليرموك، استشهد 
 .حادث سير أليم

فلسطيني الجنسية، استشهد إثر إصابته برصاص ( أعوام 3" )قصي نايف عزيمة"الشهيد الطفل  -
 .قناص في رأسه صباح اليوم في شارع اليرموك

فلسطيني الجنسية من سكان حي العروبة مخيم اليرموك، استشهد  "عالء محمد فياض"الشهيد  -
 .متأثرًا بجراحه التي اصيب بها برصاصة في منطقة الزاهرة

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، وجدت جثته وعليها أثار تعذيب " اياد موعد"الشهيد  -
قبل حاجز الجيش النظامي الموجود اول المخيم بالقرب من مقهى بتايا، يشار ان إياد اعتقل من 

 .منذ عشرين يوم
فلسطينية الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشهدت جراء القصف " ياسمين خزاعي"الشهيدة  -

 .الذي تعرض له المخيم
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشهد متأثرًا بجراحه جراء " محمد خزاعي"الشهيد  -

 .استهدف مخيم الحسينية القصف الذي
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشهد متأثرًا بجراحه " زهير راغب اليافي" الشهيد -

 .جراء القصف الذي استهدف مخيم الحسينية
سوري الجنسية يقطن في مخيم اليرموك ،استشهد  1591مواليد " أحمد فهد قطرميز"الشهيد  -

 .برصاص قناص في بطنه
 
 
 
 
 
 
 

 مكي مرعي خالد الشهيد      فياض إبراهيم عالء الشهيد   
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 شهابي غسان الشهيد
 

 مخيم اليرموك
أن مخيم اليرموك شهد منذ الصباح الباكر " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"أفاد مراسل 

أسفرت عن وقوع عدد من  اشتباكات عنيفة بين مجموعات تابعة للجيش الحر والجيش النظامي
 رصاصنتيجة  ، ويذكر أن معظم اإلصابات كانتإلى مشفى فلسطين حيث تم نقل المصابين االصابات

أول مخيم اليرموك، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي فوق سماء المخيم،  عند القناص المتواجد
السيطرة على شوارع المخيم  إلى وجود عدد كبير من القناصة يحكمون اليرموكوأشار مراسلنا في 

الذين  ارتفع في اآلونة األخيرة عدد الشهداء، فقد ترويع الناس وقنصهمالرئيسية والفرعية ويقومون ب
رجل مسن إضافة لشباب  عدة وصل اليوم لمشفى فلسطين وفي سياق متصلقنصهم،  إثراستشهدوا 

 .للقنص في شارع اليرموك الرئيسي مصاب بيده بعد تعرضهم
شنقا حتى " لؤي محمد جمعة"جهة أخرى أصدرت مجموعات تابعة للجيش الحر أقدمت على إعدام ومن 

 ه الجيش الحر قد اعترف بمسؤوليتهالموت في ساحة الريجة اليوم، الجدير ذكره أن لؤي جمعة الذي اعتقل
 .مبانيعن ركن السيارة المفخخة قبل أسبوعين في ساحة الريجة والتي أحدثت دمارًا كبيرًا في ال
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 شنقا حتى الموت في ساحة الريجة اليوم" لؤي محمد جمعة"إعدام 
 

 مخيم الحسينية
ان مخيم الحسينية شهد تحليقًا للطيران الحربي فوق سمائه، ترافق ذلك " محموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

المجاورة له، أما في  مع سماع أصوات انفجارات قوية في كافة أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق
ظهرًا سقطت عدة قذائف داخل المخيم منها قذيفة سقطت قرب صالة أورنينا أدت الى  1331الساعة 

وقوع عدد من االصابات، كما حالة نزوح كبيرة من قبل أهالي المخيم إلى خارجه بسبب سقوط القذائف 
 .عليه

 مخيم النيرب
النيرب بيانًا يحمل ختم لواء التوحيد وصل لمجموعة أصدرت مجموعات تابعة للجيش الحر في مخيم 

العمل نسخة منه، اعتبر فيه المخيم منطقة مدنية بالكامل شرط عدم تدخل حواجز اللجان الشعبية في 
مخيم النيرب بمؤازرة الجيش النظامي في حربهم مع المطار، وأكد البيان أن أهالي المخيم اخوة لهم في 

ا وعليهم ما علينا، و شدد البيان أن مخيم النيرب يتحمل مسؤولية حماية نفسه من العقيدة والدم ولهم ما لن
، جان الشعبية يتحملون مسؤولية ذلكالعصابات، وفي حال اي خرق من مخيم النيرب من قبل حواجز الل
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يذكر أن مخيم النيرب وبحكم قربه من مطار حلب الدولي قد تأثر بالعمليات العسكرية هناك، وقد جاء 
 ذا البيان دون يقع المخيم تحت سيطرة عسكرية ألي طرف من أطراف النزاعه
 

 مخيم درعا
 ز مستمرة، إضافة النقطاع التيارأزمات معيشية خانقة يشهدها مخيم درعا، حيث مازالت أزمة الخب

تصاالت عن مناطق واسعة في المخيم، وعدم توافر مادتي لالانقطاع يرافقه الكهربائي لفترات طويلة، 
درجات  انخفاضالبنزين والديزل بشكل نهائي فيه مما يزيد معانات الالجئين الفلسطينيي هناك خاصة مع 

 .الحرارة
 مخيم السبينة

يرة، انفجار سيارة مفخخة في بلدة السبينة القريبة من المخيم، وأنباء عن وقوع إصابات وأضرار مادية كب
رتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، مع تفاقم أزمات الخبز اومن جهة آخرى يعاني المخيم من 

 .والمحروقات فيه
 مخيم خان الشيح

هدوء حذر في مخيم خان الشيح، وأزمات معيشية خانقة فيه، خاصة مع عدم توافر المحروقات ومواد 
 .ت طويلةالتدفئة، إضافة النقطاع التيار الكهربائي لساعا

 
 3لجان عمل أهلي

هالي مخيم اليرموك دات إغاثية ألمساع( كبونات)قامت هيئة فلسطين الخيرية في اآلونة األخيرة بتوزيع 
 .والمخيمات الفلسطينية األخرى بهدف مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم

 :اعتقال
الجنسية من سكان مخيم حندرات، من فلسطيني " أحمد السلطي"نبأ اعتقال " مجموعة العمل"أورد مراسل 

 .قبل حاجز الجيش النظامي في مدينة حلب
 :مفقودون
، فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك خرج منذ 1551مواليد " عالء الدين المغربي"فقدان  -

 .سبعة أيام من المخيم ولم يعد حتى هذه اللحظة
لسطيني الجنسية يوم األحد من سكان مخيم اليرموك ف"رامز يوسف أبو عيشة "فقدان  -

 .ولم ترد أي أخبار أو معلومات عنه حتى اآلن 1111\11\31
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فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك منذ ( عاماً  11" )أحمد محمود الشيخ أشقر"فقدان  -
أسبوعين، حيث فقد أثره أثناء توجهه إلى مخيم اليرموك من منطقة قدسيا ولم ترد أي أنباء عنه 

 .اللحظةحتى 
خرجت بتاريخ  1553فلسطينية الجنسية من سكان مخيم اليرموك مواليد  "مي الفار"فقدان  -

 .من منطقة باب توما و لم تعد حتى اآلن 5/1/1113
 
 

 
 

 

 

 

 

 الفار مي المفقودة     المغربي الدين عالء المفقود
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