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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
 شييدًا 676أربعة شيداء ترفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة إلى 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد السابع عشر, 21/11/2012األربعاء 

إضافة الختطاف مدير مدرسة سكيك بالقرب من , انفجار لعبوة ناسفة في مخيم اليرموك, أربعة شيداء
. ومسيرات تضامن مع غزة تجوب المخيمات الفمسطينية, مخيم خان الشيح

 
: شيداء

: الشيداء ىم, أربعة شيداء سقطوا اليوم في المخيمات الفمسطينية
 الذي استشيد برصاص قناص بالقرب من معيد البشير " أبو أسعد "(محمد أسعد يعقوب)الشييد

. في شارع فمسطين وىو من سكان المخيم
 العثور عمى جثتي الشييدين خضر دسوقي واحمد دسوقي تحت أنقاض المبنى الذي انيار قبل

. أربعة أيام في شارع الثالثين بمخيم اليرموك
 استشيد في منطقة الحجر األسود (فمسطيني الجنسية)الشييد صالح الدين بيمول .

 
 . شييداً 676وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين في سورية إلى 

 
 مخيم اليرموك

 ظيرًا انفجار عبوة 1:45حيث ٌسجل في الساعة , ىدوء حذر في مخيم اليرموك يعكره انفجار عبوة ناسفة
حيث أسفر االنفجار , بالقرب من منزل عدنان إسماعيل,  من شارع عين غزال4ناسفة بسيارة في الجادة 
ويشار أن عتيق من المجان , أثناء محاولتو تفكيك العبوة الناسفة" أبو األمين"عن إصابة خالد عتيق 

بأن العناصر األمنية التابعة " مجموعة العمل"وأفاد مراسل , "القيادة العامة"األمنية التابعة لمجبية الشعبية 
لمقيادة العامة أثناء نقميا لممصاب إلى مشفى فايز حالوة قامت بإطالق األعيرة النارية في اليواء إضافة 

مما سبب حالة من الغضب لدى سكان المخيم من ىذه التصرفات , لشتم الناس المتجمعين أمام المشفى
خافة األطفال والنساء كما تساىم بازدياد حالة التوتر في المخيم . الالمسؤولة التي تتسبب بإرعاب وا 
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المصاب خالد عتيق أثناء محاولتو تفكيك العبوة الناسفة 

 
 مساًء فقد خرجت مسيرة بالقرب من جامع الوسيم تضامنًا مع المقاومة الفمسطينية 5:35أما في الساعة 

. حيث نددت المسيرة بالمجازر التي يرتكبيا الكيان الصييوني بحق الشعب الفمسطيني ىناك, وأىالي غزة
ومن جانب آخر شب حريق في مستودعات آل الكفري في شارع فمسطين وقد ىرع األىالي وعمال بمدية 

وفي سياق متصل شوىدت اليوم جثة في شارع فمسطين مجيولة اليوية بالقرب , اليرموك إلخماد الحريق
. من مركز توزيع الغاز

 
بناء عائمة الكفري الذي تم إطفاؤه ظير اليوم 
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الجدير ذكره أنو تم العثور عمى جثتي الشييدين خضر دسوقي واحمد دسوقي تحت أنقاض المبنى الذي 
. انيار قبل أربعة أيام في شارع الثالثين بمخيم اليرموك

 مخيم العائدين في حماة
في مخيم العائدين في محافظة حماة السورية بأن الجيات األمنية أبمغت " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

كما طمب منيم كتابة , أعضاء حركة حماس في مخيم العائدين بحماة بإغالق المكتب وتسميمو ألصحابو
ومن جانب آخر أكد مراسمنا أن أبناء المخيم خرجوا في , تعيد بعدم ممارسة أي نشاط لمحركة في المخيم

وتضامنًا مع المخيمات الفمسطينية في , مظاىرة نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان الصييوني عمى قطاع غزة
. سورية

 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية بعودة التيار الكيربائي لممخيم بعد انقطاع دام حوالي يوم " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
. يشار إلى أن ىناك بعض المناطق والخطوط ما يزال التيار الكيربائي مقطوع عنيا, ونصف اليوم

 مخيم العائدين في حمص
منددين بالعدوان الذي , خرج أىالي مخيم العائدين في حمص بمسيرة تضامنية مع أىميم في قطاع غزة

مرددين ىتافات وشعارات تحض العرب والعالم عمى اإلسراع بإيقاف , يشنو الكيان الصييوني عمى غزة
. نزيف الدم الذي يسال في قطاع غزة

 
: األونروا

اشتكى العديد من أولياء األمور والمعممين من ظاىرة تحول مدارس األونروا في مخيم اليرموك لمرآب 
حيث أبدى أولياء األمور تخوفيم من وجود , وذلك خالل الدوام الرسمي, سيارات لعدد من موظفين ىناك

التي حرمت الطالب من المعب في باحة المدرسة كما أنيا تشكل خطرًا عمى التالميذ في , ىذه السيارات
. وقد ناشد أىالي المخيم المعنيين بالنظر بالموضوع ومعالجة ىذه الظاىرة, حال وضعت فييا عبوة ناسفة

 
 :لجان عمل أىمي

نفذت شبيبة بيت المقدس وكشافة بيت المقدس مع جمعية القدس الخيرية إضافة إلى الييئة الخيرية 
خالء ألإلغاثة الشعب الفمسطيني مناورة عممية ىي ا ولى من نوعيا في مخيم اليرموك في الدفاع المدني وا 

طفاء الحريق . الجرحى وا 
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مناورة في الدفاع المدني في مخيم اليرموك 

 :مفقودون
 وحسب شيود عيان أن المفقود شوىد , من سكان مخيم اليرموك" أحمد توفيق عدنان وكيل"فقد

. ولم يعرف عنو شيء حتى المحظة, 2012/ 9/11قبل اختفائو في منطقة حرستا يوم 

 
المفقود أحمد توفيق عدنان وكيل 
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 :اختطاف
 اختطف مدير مدرسة سكيك الواقعة قبل منطقة خان الشيح وىو فمسطيني الجنسية إثر دخول

. مجموعة مسمحة إلى المدرسة خالل الدوام الرسمي واقتياده إلى مكان مجيول
 

 :اعتقال
 الجدير , من سكان مخيم الرمل في الالذقية من قبل الجيات األمنية" أمين شاويش"اعتقل الشاب

ذكره أن ىذه ىي المرة الثانية التي يعتقل فييا أمين فقد اعتقل العام الماضي وأطمق سراحو بعد 
. عدة شيور

لم , داىمت الجيات األمنية التابعة لمجيش النظامي اليوم منزل في شارع المنصورة واعتقمت شاب
. يتسن معرفة اسمو وىويتو
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