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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية790

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الخامس واألربعون, 19/12/2012األربعاء 

أحد عشر شييدًا بينيم ثالثة أطفال، حراك رسمي وشعبي بيدف وقف االقتتال وعودة سكان مخيم 
اليرموك إليو، أنباء عن خروج الجيش الحر منو، وحممة الوفاء األوروبية تقرر التدخل الفوري والعاجل 

. لنجدة المنكوبين الفمسطينيين في سورية
 

 : شهداء
أحد عشر شييدًا يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

: وىم،  شييداً 790
 استشيد في الحجر األسود" أحمد عواد"الشييد المحامي .
 من سكان مخيم اليرموك يبمغ من العمر خمسون عامًا استشيد متأّثرًا " أحمد ىوّين حياتمو"الشييد

. بجراحو بعد أن أصيب برصاصة قّناص البمدّية صباح أمس في شارع ثانوّية اليرموك لمبنات
 نتيجة القصف 16/12/2012استشيد يوم األحد  ( سنوات9)" بكر مازن أيوب"الشييد الطفل 

. عمى مخيم اليرموك اثر سقوط قذيفة عمى منزليم الكائن قرب مخبز االحتياطي في اليرموك
 نتيجة القصف 16/12/2012استشيد يوم األحد  ( سنوات7)" بالل مازن أيوب"الشييد الطفل 

. عمى مخيم اليرموك اثر سقوط قذيفة عمى منزليم الكائن قرب مخبز االحتياطي في اليرموك
 نتيجة القصف 16/12/2012استشيد يوم األحد  ( أشير10)" زيد مازن أيوب"الشييد الطفل 

. عمى مخيم اليرموك اثر سقوط قذيفة عمى منزليم الكائن قرب مخبز االحتياطي في اليرموك
 فمسطيني الجنسية استشيد إثر االشتباكات في مخيم اليرموك" نضال عميان"الشييد .
 من سكان شارع فمسطين" أحمد موفق سعيد"الشييد الشاب .
 الذي استشيد اثر االشتباكات في مخيم اليرموك" يوسف نافذ سممان"الشييد .
 استشيد برصاص قناص عند شارع فمسطين" احمد موفق فياض"الشييد الشاب .
 استشيد جراء القصف عمى مسجد عبد القادر أول أمس" محمد بسيم جاموس"الشييد الطفل .
 استشيد برصاص قناص عند في مخيم اليرموك (أبو محمد)" عمي الجمال"الشييد .
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 الشهيد أحمد هوين حياتلة

 مخيم اليرموك
في مخيم اليرموك أن عدد من وجياء وأعيان " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"عمم مراسل 

وشيوخ وشباب مخيم اليرموك يقومون بإجراء مفاوضات مع العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر 
والجيش النظامي من أجل تجنيب مخيم اليرموك الدمار والقصف وعودة أىمو إليو، وبحسب ما قالو أحد 
مشايخ المخيم ان المفاوضات تيدف إلى وقف القتال في المخيم وعودة األىالي إليو عمى أن يتم حمايتو 
من قبل جيش التحرير الفمسطيني، وأضاف المراسل ان تجمعًا لشباب ووجياء وأعيان المخيم سيجتمعون 

. عمى مدخل المخيم وأن األىالي قرروا دخول المخيم حتى لو تم رفض المبادرة
وممثل عن حركة الجياد اإلسالمي وفعميات . ف.ت.وفي سياق متصل أفاد مراسمنا بان ممثمو فصائل م

شعبية وشخصيات مستقمة، عقدوا اجتماعًا في مخيم اليرموك لتدارس آخر التطورات التي مرت بمخيم 
وخمص االجتماع إلى توجيو نداء إلى اىالي ، اليرموك والمعاناة الناتجة عن النزوح الجماعي من المخيم

المخيم بالعودة الفورية إلى المخيم باعتبارىا الضمانة لمممتمكات واألرواح، وخمص المجتمعون إلى أن 
ف وفصائميا تتحمل المسؤولية الكاممة في صمود وتأمين مستمزمات الحياة ألىالي المخيم .ت.م

: والعائدين، وتتمخص النقاط األبرز التي خمص إلييا المجتمعون بالتالي
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 تخاطب أىالي المخيم من النازحين وتدعوىم لمعودة إلى  (عودوا)إطالق حممة إعالمية باسم
. مساكنيم وممتمكاتيم

 في أحياء المخيم تكون ميمتيا األولى العمل عمى ضمان أمن  (غير مسمحة)تشكيل لجان
. األىالي وممتمكاتيم

عادة تشغيل األفران فيو . العمل فورًا عمى إدخال مواد التموين األساسية إلى المخيم، وا 
 التواصل مع جمعية اليالل األحمر الفمسطيني، وجمعية مشفى الباسل إلعادة تشغيميم فورًا بأكبر

. كفاءة ممكنة
 االجتماع بشكل يومي لموقوف عمى آخر المستجدات، مع دعوة ممثمي الجمعيات والمؤسسات

. العاممة في المخيم لالنضمام إلى االجتماع
ان مخيم اليرموك شيد تحميقًا لمطيران الحربي فوق سمائو، تزامن ذلك " مجموعة العمل"وأضاف مراسل 

مع سقوط عدد من قذائف الياون عميو، حيث سقطت قذيفة في شارع لوبية عمى احد األبنية، وقذيفة 
. أخرى عمى محيط مبنى اإلعاشة

كما أكد مراسل المجموعة بقاء عدد كبير من المدنيين في المخيم تحت القصف فضموا البقاء في منازليم 
نياء معاناه  لعدم وجود مكان ينزحون إليو وقد ناشدوا القيادات الفمسطينية بالتحرك السريع لحل أزمتيم وا 

، التي تتخذ "حممة الوفاء األوروبية"الشعب الفمسطيني في المخيمات الفمسطينية وفي سياق متصل أطمقت 
من بروكسيل مقًرا رئيًسا ليا، مشروع إغاثة طارئ لممنكوبين الفمسطينيين النازحين من مخيمات سورية 
والنازحين إلى مخيمات المجوء في لبنان وقال محمد حنون، منّسق الحممة، في تصريح صحفي اليوم 

، إن ىناك عشرات اآلالف من الالجئين الفمسطينيين في سورية يعيشون ظروًفا صعبة (12\19)األربعاء 
لمغاية، جراء المعارك التي طالت مخيماتيم، ال سيما مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، والذي يضم 
وحده نحو مائتي ألف فمسطيني، حيث تشير األنباء إلى أن أكثر من ثمانين في المائة من الالجئين 

. الفمسطينيين نزحوا إلى لبنان أو إلى أحياء مختمفة في دمشق دون أن يتوفر ليم مأوى
قررت التدخل الفوري والعاجل لنجدة المنكوبين الفمسطينيين في " حممة الوفاء األوروبية"وأكد حنون أن 

، حيث تستيدف (12\23)سورية، موضًحا أن أولى حمالت اإلغاثة ستصل إلى لبنان يوم األحد المقبل 
إغاثة المنكوبين الفارين من مخيمات سورية والنازحين إلى مخيمات المجوء في لبنان، ومن جيتيا 

بيان تثمن في المبادرة التي أطمقتيا حممة الوفاء " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أصدرت 
األوروبية من بروكسل إلغاثة الفمسطينيين المنكوبين في مخيمات سورية وخاصة اليرموك، كما وجّيت 
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دعوة لكافة الييئات والمؤسسات لدعم المبادرة، كما طالبت المجموعة السمطات السورية بتسييل مرور 
كافة المساعدات اإلنسانية إلى المخيمات ومراكز اإليواء داخل سورية بدون أية شروط وعوائق، وأكدت 

المجموعة عمى مطمبيا األساسي بضرورة سحب كافة أشكال السالح من مخيم اليرموك من كافة 
األطراف وتشكيل لجان محمية غير مسمحة لمقيام عمى أمور وشؤون المخيم من وجيائو وشبابو المشيود 

ليم، ومن جانب أخر أفاد مراسمنا ىناك عن أنباء تتحدث عن انسحاب الجيش الحر من المخيم بعد 
. اتفاق بينو وبين الجيش النظامي تم بوساطة فمسطينية

  مخيم خان الشيح
أفاد مراسمنا في مخيم خان الشيح، عن استمرار تدفق النازحين من مخيم اليرموك، ونّوه مراسمنا أن 

المؤسسات األىمية ىناك تعمل بطاقتيا القصوى، لكنيا بحاجة لمكثير من المواد الغذائية والمساعدات، 
. وذلك بسبب ارتفاع عدد المنازحين ونقص المواد في األسواق ىناك

مخيم سبينة 
أفاد مراسمنا في مخيم سبينة عن عودة التيار الكيربائي لممخيم بعد انقطاع استمر ألكثر من شير، مع 

. استمرار أزمة الخبر والمحروقات في المخيم
 

: نزوح
ان الحدود المبنانية السورية تشيد حالة ازدحام كبيرة نتيجة نزوح عدد " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

كبير من الالجئين الفمسطينيين إلى لبنان نتيجة األحداث التي عصفت بمخيم اليرموك، وأضاف المراسل 
أن ىناك صعوبة كبيرة في الدخول إلى األراضي المبنانية وأن المرء يحتاج إلى ساعات طويمة ليتمكن من 

. عبور الحدود والدخول إلى األراضي المبنانية
 

 :مفقودون
نبأ فقدان الشاب عمي جمعة فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك " مجموعة العمل"ورد لمراسل 

منذ يومين ولم ترد أي معمومات  (عين كرش)، وذلك أثناء ذىابو إلى اليجرة والجوازات (حارة المغاربة)
. عنو حتى اآلن

كما أفاد المراسل عن فقدان الحاج محمد سعيد نجم وابنو محمود محمد نجم، وذلك أثناء خرجوىم من 
 . ولم يعرف عنيما أي معمومات حتى المحظة16/12/2012منزليم يوم األحد 
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