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انفجار سيارة مفخخة في مخيم خان الشيح واألهالي يلقون القبض على "
 "منفذ التفجير

 
 

 

 شهداء فلسطٌنٌٌن فً سورٌةستة  .

 قصف على مخٌمً خان الشٌح والٌرموك .

 اشتباكات فً مخٌم السبٌنة .

  اعتصام للنازحٌن الفلسطٌنٌٌن من مخٌمات سورٌا أمام مكتب

.  فً مخٌم البداوي شمال لبنان األونروا

  مخٌم النٌرب ٌعانً من الحصار الخانق الذي تفرضه مجموعات

. الجٌش الحر علٌه
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان الشيح، استشيد متأثرا " عامر حسين" الشييد -

 .بجراحو جراء سقوط قذيفة عمى المخيم
فمسطينيا الجنسية من أبناء مخيم خان " أحمد ياسين"والطفل " ياسمين " الشييدان الطفمة  -

 .الشيح، استشيدا جراء القصف عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، استشيد جراء " محمد أبو العال" الشييد -

 .إصابتو بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم
من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا " عالء محمد عميان" الشييد -

 .بجراحو جراء سقوط قذيفة بالقرب من تربة اليرموك الجديدة
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيد متأثرًا بجراحو " محمد كعكي"الشييد  -

 .جراء سقوط قذيفة بالقرب من تربة اليرموك الجديدة

 
 العال أبو محمد الشهيد    حسين عامر الشهيد

 مخيم خان الشيح
في مخيم خان الشيح نبأ انفجار سيارة مفخخة أمام قسم الشرطة في " مجموعة العمل"أكد مراسل 

المخيم، وفي تفاصيل الحادث أشار مراسمنا بأن شخصاً غريبًا عن المخيم قام بركن السيارة أمام 
قسم الشرطة وعندما الحظ سكان المنطقة ذلك طمبوا منو إبعادىا لكنو فر مسرعًا وقام بتفجيرىا 
عن بعد ما أدى لوقوع إصابات طفيفة بين السكان، الذين قاموا بإلقاء القبض عميو، وأضاف 
المراسل بأن المخيم تعرض لسقوط عدد من القذائف منذ الساعة السادسة صباحًا لمقصف 
 2:00استيدفت الحارة الشرقية والمنازل المجاورة لنير األعوج من جية المخيم، و في الساعة 
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 عصرًا 3:15حارة صبيح، و في الساعة - ظيرًا سقطت قذيفة عمى ممجأ في شارع فمسطين 
ُسجل سقوط ثالث قذائف خمف مكتب الجبية الشعبية أسفرت عن وقوع عدداً  من الجرحى بينيم 

طفمين، باإلضافة لسقوط ثالث قذائف عمى الشارع المقابل لمحطة الوقود، كما سقطت قذيفة 
خمف المحالت الواقعة بالقرب من محطة الوقود نجم عنيا استشياد عامر حسين صاحب مطعم 

المحبة وسقوط عدد من الجرحى، كما رصد مراسمنا سقوط العديد من القذائف عمى البيوت 
عمى بيوت كاًل من رياض فضيل، أبو رامي عيد، الحداد ياسر ))المأىولة لسكان المخيم 
، كما ُسجل سقوط قذيفة بالقرب (( عالء الكمح، أحمد إسماعيل سالمة أبوالمصمح، احمد نواف، 

من عيادة الدكتور راضي شاكوش عمى احد المنازل، وثالث قذائف في ارض أبو أحمد نواف، 
وسقطت قذيفتان في ممعب خان الشيح الرياضي، ترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سماء 
المخيم وحدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، وفي السياق عينو 

وجو أىالي مخيم خان الشيح عبر مجموعة العمل نداء استغاثة ومناشدة لمنظمة التحرير 
والفصائل الفمسطينية األونروا وكافة الييئات والمنظمات الدولية من أجل التدخل ووقف القصف 

الذي يطال المخيم وتحييده عن الصراع الدائر في سورية خاصة أن المخيم الذي 
 690000 كيمومترا غرب دمشق، عمى مساحة 25يقع بالقرب من قرية خان الشيح عمى مسافة 

متر مربع، يستضيف آالف األسر النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية كاليرموك والحسينية 
والسبينة والمناطق المجاورة لو، كما يتخوف أىالي المخيم من مصير مشابو لمصير مخيم 

. اليرموك الذي ىجر سكانو منذ حوالي الثالثة أشير
ومن جانب أخر ما زال سكان المخيم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية 

. والمحروقات، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت وخدمات االنترنت
 مخيم اليرموك 

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض في المساء لقصفٍ  عنيفٍ  وسقوط عدد 
من القذائف نجم عنيا استشياد الشاب محمد أبو العال ووقوع عدة إصابات، كما سقطت قذيفتان 
األولى منيما سقطت داخل مدرسة المالكية أما الثانية فقد سقطت بالقرب من جانب جامع عبد 

القادر نجم عنيا اندالع حريق بالحديقة المحاذية لمجامع تمكن األىالي من السيطرة عميو 
خماده، وفي الساعة   مساًء سقطت قذيفة في حي التقدم مقابل مقبرة الشيداء أسفرت عن 7:45وا 

ووقع عدد من الجرحى، كما سقطت بنفس " محمد كعكي"، و"عالء محمد عميان"استشياد 
 مساًء 8:10التوقيت قذيفة بالقرب من فرن حمدان عمى شارع اليرموك الرئيسي، أما في الساعة 

سقطت قذيفة بالقرب من ساحة الريجة في حارة جامع الحبيب المصطفى لم ينجم عنيا أي 
" روعة محمد السبسبي" تفيد بفقدان" لمجموعة العمل"إصابات، ومن جانب أخر وردت أنباء 

 2012\12\30 خروجيا من المخيم بتاريخ أثناءسورية الجنسية من سكان مخيم اليرموك، وذلك 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

ونوه المراسل بأن ساعات الصباح كانت قد شيدت حالة من  ولم ترد عنيا أي أنباء حتى اآلن،
. اليدوء الحذر ترافقت مع حركة نشطة لدخول وخروج األىالي

بالمقابل ما زال المتبقون من السكان في المخيم يعيشون أوضاعاً  إنسانيةً  صعبةً  جراء 
الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم لميوم الخامس والثمانين عمى التوالي والذي 

. يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية واإلغاثية والخضار والمحروقات

 
 السبسبي محمد روعة مفقودةال

 مخيم السبينة
حالة من الذعر والخوف عاشيا أىالي مخيم السبينة بسبب سقوط عدة قذائف عمى المناطق 
القريبة منو من جية المطاحن، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش 

. الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة
مخيم النيرب  
تفيد بأن األونروا ستقوم قريبا بتوزيع مساعدات مالية ألىالي مخيم " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

دوالر لمعائالت التي يصل عدد أفرادىا حتى ثالثة أفراد،  (50)س . ل5000النيرب تقدر ب 
دوالر لمعائالت التي يزيد عدد أفرادىا عن الثالثة أفراد، أما عمى الصعيد  (90) ليرة 9000و

اإلنساني والمعاشي فال زال سكان المخيم يعانون من الحصار الخانق التي تفرضو عمييم 
مجموعات الجيش الحر التي تمنع إدخال المواد الغذائية واألدوية والطحين وتقوم باعتقال 

واختطاف أبناء المخيم، كما يشتكي سكان المخيم من نفاد المواد الغذائية واألدوية ومستمزمات 
األطفال والنساء ونفاد المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت لمدة 

. طويمة
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 مخيم الحسينية
ىدوء يسيطر عمى مخيم الحسينية منذ مساء أمس وحركة طبيعية لخروج ودخول أىالي المخيم 
من حاجز السكة مع استمرار النقص في المواد الغذائية والمحروقات بسبب الحصار المفروض 

.  عمى التوالي104عميو من قبل الجيش النظامي لميوم 
 

 :لبنان
نفذ النازحون الفمسطينيون من مخيمات سوريا اليوم، اعتصاما أمام مكتب الشؤون االجتماعية 
التابع لألونروا، في مخيم البداوي شمال لبنان، شارك فيو ممثمو الفصائل الفمسطينية والمجنة 

طالب فيو المعتصمون ، الشعبية وممثمو مؤسسات المجتمع المحمي وعدد كبير من النازحين
األونروا بتحمل مسؤولياتيا تجاه معاناة الالجئين الفمسطينيين من مخيمات سوريا وتوفير بدل 

اإليجار الشيري ليم، وتقديم الدعم الغذائي والطبي بما يتناسب وحال المجوء التي يعانون منيا، 
وىددوا بأنيم سيقومون بخطوات تصعيديو في حال لم تستجب األونروا لمطالبيم، وفي ختام 

 في مخيم البداوي مذكرة تتضمن األونروااالعتصام سمم المعتصمون مدير مكتب شؤون 
. مطالبيم

 
 :لجان عمل أهلي

قامت الييئة الوطنية الفمسطينية والمجان األىمية التابعة ليا في مخيم اليرموك بتوزيع المساعدات 
المالية التي قدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية لمحاالت الصعبة من أىالي مخيم اليرموك بيدف 

تعزيز صمودىم، ومن جانبيا قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية في مخيم اليرموكـ 
 عمبة حميب لألطفال الرضع تحت الثانية من العمـــر بدعم من المساعدات الشعبية 90بتأمين 

.  عمبة منيا لدعم صيدلية الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني72كما قدمت ، النرويجيــة
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