
 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +96178802101 

 
 

سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية797

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد السابع  واألربعون, 21/12/2012الجمعة  

أربعة شهداء, واستمرار عودة أهالي اليرموك رغم االشتباكات العنيفة في مخيمهم, مظاهرة في مخيم 
درعا, استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم النيرب, حركة حماس في لبنان ترفض الخطاب 

المبناني العنصري ضد الالجئين الفمسطينيين, وفد حممة الوفاء األوروبية سيصل إلى لبنان يوم األحد 
. القادم لتقديم المساعدات لمفمسطينيين السوريين النازحين هناك

 
 : شهداء

 الشييد الشاب معتز أحمد دخل اهلل من سكان مخيم اليرموك، استشيد في مدينة
. حمب بعد إختطافو من قبل جية مجيولة 

 الشييد  الشاب ماىر الطيب من سكان شارع المغاربة،تم دفنو اليوم في تربة الشيداء
القديمة 

 الشييد الشاب عمر عساف، استشيد برصاصة قناص في رأسو أثناء عودتو الى
. مخيم اليرموك

 الشييد إبراىيم حمادة من سكان مخيم الالجئين الفمسطينين في درعا، استشيد أثناء
. إعدامو ميدانيًا في مخيم النازحين بدرعا

 شييدًا 797وبيذا تكون الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 

mailto:info@prc.org.uk


 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +96178802101 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 الشهيد الشاب معتز أحمد دخل هللا                                        الشهيد الشاب عمر عساف                 
 

 مخيم اليرموك
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أفاد 
مراسمنا باستمرار عودة الالجئين الفمسطينيين إلى مخيم اليرموك، وعن بدء الحياة بالعودة تدريجيًا إلى 

أسواق المخيم، وأشار مراسمنا عن قيام مجموعات من شباب المخيم بنتظيف بعض شوارع وأحياء المخيم، 
وعن الوضع األمني قال مراسمنا أن اشتباكات عنيفة حدث اليوم ذلك عند ساحة الريجة وثانوية اليرموك، 

كما نّوه مراسمنا عن سقوط قذيفة ىاون بالقرب من فرن أبو فؤاد، و تواجد قناصين بالقرب من ثانوية 
. اليرموك

العائدون إلى مخيم اليرموك 
فصائل 

، وأكدت "الخطاب المبناني العنصري ضد الالجئين الفمسطينيين"رفضت حركة حماس في بيانيا ما أسمتو 
فيو عمى أن عودة الالجئين إلى اليرموك حتمية، كما أشار بيانيا إلى متابعة الحركة عن طريق مكتب 

شؤون الالجئين التابع ليا ألوضاع الالجئين الفمسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان، كما أفاد البيان 
إلى أن حماس تنظر بقمق إلى التصريحات التي صدرت عن بعض الجيات المبنانية الداعية إلى عدم 
قفال الحدود بوجييم، وتعتبرىا تصريحات  مواساة المنكوبين في محنتيم من خالل رفض استقباليم وا 

عنصرية مرفوضة ال تساعد عمى بناء عالقات أخوية بين الشعبين المبناني والفمسطيني، كما أكد البيان 
عمى أن عودة الالجئين النازحين من مخيم اليرموك إلى لبنان وشيكة وحتمية، وخصوصًا بعد االتفاق 
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الذي التزمت بو األطراف المتنازعة، والذي ييدف إلى تحييد المخيم من خالل إخالئو من المظاىر 
وىو االتفاق الذي . المسمحة، وتسميم إدارتو لييئة وطنية فمسطينية اتفقت عمييا الفصائل الفمسطينية كافة

تأمل الحركة أن يكون نموذجًا ناجحًا لممبادرة الفمسطينية في تحييد جميع المخيمات الفمسطينية في 
سورية، مما يضمن عودة جميع النازحين إلييا مع تأكيدنا عمى ضرورة وقف نزيف دماء الشعبين السوري 

. والفمسطيني
 

مخيم النيرب  
نقاًل عن مراسمنا في مخيم النيرب أن المخيم ما زال يعاني من انقطاع التيار الكيربائي منذ أيام، إضافة  
النقطاع جزئي لشبكات الخميوي و اإلنترنت فيو، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن استمرار أزمة الخبز و 

. المحروقات في المخيم
 

مخيم درعا 
انطالق مظاىرة من مسجد الحسين في درعا و مشاركة الالجئين الفمسطينيين فييا، وقد تم استيداف ىذه 

. المظاىرة برصاص قناص موجود في المؤسسة الجديدة في ساحة بصرى، ولم تسجل أي إصابات
 

مخيم الحسينية  
نقاًل عن مراسمنا في مخيم الحسينية، ىدوء حذر في المخيم، وانقطاع لخطوط الياتف األرضي، وضعف 

. بشبكات االتصاالت الخميوية، واستمرار ألزمة المحروقات في المخيم
 

 :مؤسسات عمل أهمي
وفد من حممة الوفاء األوروبية سيصل إلى لبنان يوم األحد القادم لتقديم المساعدات لمفمسطينيين السوريين 

 . النازحين ىناك، و ىيئة فمسطين الخيرية تبدأ بالتجيز لحممة اغاثية ألىالي مخيم اليرموك
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: إفراج

وردتنا معمومات عن عودة الشاب نبيل سممان ألىمو، وذلك بعد اختطافو في شارع بيروت في حي 
. العروبة
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