
 
 
 
 
 
 
 

مجموعة العمل تحذر من مغبة توريط أبناء مخيم اليرموك في دعوات "
من الشهر الجاري، وتحذر من عملية عسكرية  ٩١االعتصام المقرر يوم 

 ..."على خلفية الدعوة

 
 "صورة ألطفال مخيم اليرموك"

 

 شهداء فلسطينيين في سورية أربعة. 

  استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم الخامس والعشرين

 .على التوالي

 قصف على مخيم الحسينية. 

  استهدف عدد من موظفي رئاسة هيئة أركان جيش التحرير

 .الفلسطيني في منطقة معضمية الشام



 
 

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

 :شهداء
الفلسطيني، استشهد أثر الهجوم الذي من مرتبات جيش التحرير " أحمد علي أحمد"الشهيد  -

لسطيني بعد مغادرتهم مقر استهدف عدد من موظفي رئاسة هيئة اركان جيش التحرير الف
 .األركان

 فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك،( عاما   81" )خليل محمد العلي"الشهيد الشاب  -
 .استشهد نتيجة إصابته برصاص قناص في شارع الثالثين

 .فلسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا، استشهد برصاص قناص" عايش عايش أحمد"الشهيد  -
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا، استشهد " أحمد راتب اسماعيل منصور"الشهيد  -

 .برصاص قناص حاجز المؤسسة
 

 
 "أحمد علي أحمد  الشهيد"

 مخيم اليرموك
زال يعاني من وطأة الحصار المفروض على مداخله أن مخيم اليرموك ال " مجموعة العمل" أفاد مراسل

ومخارجه من قبل الجيش النظامي لليوم الخامس والعشرون على التوالي، حيث يمنع دخول المواد الغذائية 
الطبية والطحين إليه، كما يعاني المخيم من نقص حاد في مادة الخبز واستمرار انقطاع المواد والتدفئة و 

ت طويلة، وانقطاع خدمات االتصال عن معظم المناطق فيه، ومن جانب أخر التيار الكهربائي لساعا
شهد المخيم حالة من الهدوء حيث ُسجل في ساعات الصباح دخول عدد كبير من األهالي إليه، ومن 
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جهة أخرى دعت أحدى صفحات التواصل االجتماعي على صفحتها أهالي مخيم اليرموك إلى إقامة 
الجاري لدعوة الجيش السوري النظامي لدخول مخيم اليرموك، ومن جانبها من الشهر  ٩١إعتصام يوم 

بيانا  حذرت فيه من مغبة توريط أبناء مخيم اليرموك " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"أصدرت 
من الشهر الجاري، كما حذرت من عملية عسكرية على خلفية هذه  ٩١في دعوات االعتصام المقرر يوم 

عبرت المجموعة عن قلقها البالغ من هذه الدعوات وما يمكن أن تخفي خلفها، ووجه البيان  كما" الدعوة
نداء للجميع لتجنيب المخيم وأبنائه من مغبة هكذا دعوة والتي لن يكون من شأنها سوى زيادة التوتر، 

ن وجود والزج بالمخيم أكثر في آتون الصراع الدائر، وأكدت المجموعة من خالل مصادرها الخاصة م
تحضيرات مريبة قد تفضي إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم اليرموك، ولهذا فإننا ندعو 
مجموعات الجيش الحر لالنسحاب من المخيم، وكذلك حواجز الجيش النظامي لفك الحصار عن اليرموك 

 .تجنبا  إلراقة الدماء
ة أية دعوات بأي اتجاه كان، وذلك تثبيتا  كما دعت مجموعة العمل كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لمقاطع

 ٠٦٨للموقف الشعبي الفلسطيني بحياده عن األحداث الدائرة، والذي دفع من أجله حتى اآلن ما يزيد عن 
 .شهيدا  من مختلف مخيماته

ووفي ختام البيان تمنت المجموعة من الجميع التعامل بعقالنية تجاه المخيمات، وأن اليتحمل أي طرف 
ة تغييب الدور السياسي واألخالقي والوطني واإلنساني للمخيمات الفلسطينية، التي ال تزال تعكس مسؤولي

 .حالة المعاناة من االحتالل

 
 "اليرموك بمخيم العروبة بحي المدنيين منازل في الدمار اثار"
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 "اليرموك مخيم في التقدم حي في الدمار اثار"

 

 
 "المخيم إلى معونات تدخل الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة"
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 مخيم الحسينية
تعرض مخيم الحسينية لسقوط عدد من القذائف منها قذيفة سقطت " مجموعة العمل"نقال  عن مراسل 

بشارع بيت لحم عند بيت أبو الفدا، وأخرى في شارع السوق قرب الفرن دون أن تسفر عن وقوع إصابات، 
يفة باألسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات الجيش الحر والجيش وأفاد مراسلنا بحدوث اشتباكات عن

النظامي عند مدخل المخيم مقابل مقبرة دمشق الجديدة، كما شوهد انتشار كثيف للقناصة ما أدى إلى 
 .خلو الشوارع من المارة والسيارات

 مخيم السبينة
توصلت إليه بعض الفصائل الفلسطينية  بأن مخيم السبينة ورغم االتفاق الذي" مجموعة العمل"أكد مراسل 

ووجهاء المخيم مع الجيش النظامي لفك الحصار عنه، إال أنه ال زال يعاني من مصاعب عديدة منها 
التصرفات الالمسؤولة التي يقوم بها عناصر حاجز الجيش النظامي من اعتقال عشوائي تعسفي للشبان 

في مطاحن سبينة، وبحسب إيفادة أحد سكان المخيم  المارة من الحاجز وبعض المتواجدون على األفران
 .بأن حاجز الجيش النظامي المتواجد عند سكة القطار يقوم بآخذ بعض السلع من المارة عنوة

 
 جيش التحرير الفلسطيني

وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باصابة عدد من موظفي رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني 
محمد حقي _ انعام ديب محمود _ همام زايد محمد  :ر األركان، يذكر أن المصابين همقبعد مغادرتهم م

واستشهاد الرقيب أحمد علي أحمد من مرتبات جيش _ ونجاة الموظفة رغد العمري _ محمد ابو سويد _ 
 .التحرير

 
 :لجان عمل أهلي

ك شملت عدد من المناطق بجولة في مخيم اليرمو  مؤسسة جفرا لالغاثة والتنمية قام عدد من متطوعي
منها المنطقة الممتدة بين دخلة مؤسسة الكهربا وجامع الوسيم وشارع الشهداء شارع الجاعونة، حيث 

 .وزعت عدد من علب حليب األطفال، وساعدت األهالي في تنظيف الحواري التي يقطنوها
عض المعونات الصحية وفي ذات السياق استطاعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني إدخال ب

 .والتموينية إلى مخيم اليرموك
 
 

mailto:info@prc.org.uk


 
 

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

 :اعتقاالت
 سطيني الجنسية من سكان مخيم درعافل" عــدنـان أحمد الحـصان"نبأ اعتقال " مجموعة العمل" أورد مراسل

من قبل الجيش النظامي، كما وردت أنباء لمجموعة العمل عن قيام الجيش النظامي بمداهمة منزل عائلة 
الشهيد محمد أحمد فهد في شارع القدس بمخيم خان الشيح، وقامت بحملة اعتقاالت نتيجة المداهمة لم 

 .يتسن لمراسلنا التأكد من أسماء المعتقلين
 

 :مفقودون
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم " عمار يوسف العائدي"العمل نبأ فقدان الشابأكد مراسل مجموعة 

 .ولم ترد معلومات عنه حتى اللحظة 1181-9-81السيدة زينب، اثناء توجهه إلى عمله بتاريخ 

 
 "العائدي يوسف عمار المفقود"

 
 نص بيان مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

من  ٩١ريط أبناء مخيم اليرموك في دعوات االعتصام المقرر يوم مجموعة العمل تحذر من مغبة تو "
 .."الشهر الجاري، وتحذر من عملية عسكرية على خلفية الدعوة

تابعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الدعوات التي أطلقت عبر مواقع التواصل االجتماعي 
 ..السوري النظامي لدخول مخيم اليرموك من الشهر الجاري لدعوة الجيش ٩١من أجل إقامة اعتصام يوم 

إن المجموعة إذ تعبر عن قلقها البالغ من هذه الدعوات وما يمكن أن تخفي خلفها، فإنها توجه نداءها 
للجميع لتجنيب المخيم وأبنائه من مغبة هكذا دعوة والتي لن يكون من شأنها سوى زيادة التوتر، والزج 

ئر، كما أن المجموعة تؤكد وعبر مصادرها الخاصة من وجود بالمخيم أكثر في آتون الصراع الدا
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تحضيرات مريبة قد تفضي إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم اليرموك، ولهذا فإننا ندعو 
مجموعات الجيش الحر لالنسحاب من المخيم، وكذلك حواجز الجيش النظامي لفك الحصار عن اليرموك 

 .تجنبا  إلراقة الدماء
و كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لمقاطعة أية دعوات بأي اتجاه كان، وذلك تثبيتا  للموقف الشعبي إننا ندع

شهيدا  من  ٠٦٨الفلسطيني بحياده عن األحداث الدائرة، والذي دفع من أجله حتى اآلن ما يزيد عن 
 .مختلف مخيماته

يمات، وأن اليتحمل أي طرف وختاما  فإن المجموعة تتمنى من الجميع التعامل بعقالنية تجاه المخ
مسؤولية تغييب الدور السياسي واألخالقي والوطني واإلنساني للمخيمات الفلسطينية، التي ال تزال تعكس 

 حالة المعاناة من االحتالل
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 ٣٨٩٢كانون الثاني، يناير  ٩٦لندن 
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