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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
  شهداء الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية818

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
الخمسون العدد , 24/12/2012االثنين 

 

 عائمة من مخيمي اليرموك 400 الحسينية،نزوح ي اليرموك و، قصف ليمي عمى مخيمأربعة شيداء
 والفصائل الفمسطينية في مخيم العائدين بحمص تعقد اجتماعا لمناقشة ،والنيرب إلى مخيم العائدين بحماة

، واألنروا تحدد مواعيد توزيع المساعدات المالية عمى الالجئين الفمسطينيين  فيو المعيشيةاألزمات
 .السوريين في لبنان

 
 :شهداء

 818 الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى أربعة شيداءيرفعون
: ىمو، شييداً 
  فمسطيني الجنسية، استشيد منذ يوم الخميس الماضي " عبد الخالق عبد القادر محمد"الشييد

. بالقرب من فرن أبو فؤاد شارع اليرموك
  من سكان مخيم اليرموك، استشيد متأثرا باصابة في الرأس أصيب "ايياب سعيد فياض"الشييد 

. بيا منذ حوالي شيرين في التضامن
  في مخيم اليرموك، استشيد برصاص قناص في شارع فمسطين"خمف خميف"الشييد  .
  عمى الحافمة قذيفةثر سقوط إمس أ الذي استشيد يوم "طارق سالمة"الشييد الفنان الفمسطيني 

. التي كان يستقميا في مخيم اليرموك
.  شهيداًا 818وبذلك ترتفع حصيمة الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 خليف خلف الشهيد     سالمة طارق الشهيد

 
 مخيم اليرموك

تجدد االشتباكات في مخيم اليرموك حيث " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"نقاًل عن مراسل 
حدثت في ساعات الصباح األولى اشتباكات عنيفة في أول شارع اليرموك وأنباء عن وقوع إصابات بين 

وفي سياق متصل أفاد مراسمنا عن ،المدنيين في منطقة دوار البطيخة ممن تجمعوا لمدخول إلى المخيم
مراسمنا عن سقوط عدد من القذائف أشار وقوع اشتباكات مساء اليوم عند بداية شارع اليرموك، كما 

. أسفرت عن عدد من االصاباتبالقرب من صالة النبالء لألفراح، 
 "حمص "مخيم العائدين

 المخيم من جية طريق الشام بسواتر ترابية  شرقيأفاد مراسمنا في مخيم العائدين في حمص أنو تم إغالق
تزامن ذلك مع حممة اعتقاالت طالت بعض شبان المخيم و،  منذ أيام حاجز عمى كل مفرق وضعمع

نو تم اإلفراج أ، وأشار مراسمنا "محمود حميد"و الشاب " نبيل الزمار”و الشاب " خالد األسدي"منيم الشاب 
أما عمى صعيد الفصائل الفمسطينية فقد عقدت الفصائل يوم ، عن محمود حميد بعد يومين من اعتقالو

mailto:info@prc.org.uk


 
 

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

 
 

، وقد أسفر "أزمة المازوت والخبز والغاز" مثل المعيشية في المخيمالجمعة الماضي لقاء لمناقشة األزمات 
المقاء عن تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة عممية توزيع الغاز ولجنة أخرى لمراقبة توزيع الخبز، يشار إلى أن 

المقاء كان بحضور مدير تموين حمص وأصحاب مراكز توزيع الخبز والمازوت، أما عمى صعيد العمل 
 عائمة من مخيم الثالثينحوالي إلى اإلغاثي أفاد مراسمنا ىناك ان عدد النازحون وصل في المخيم 

.  عائمة من مخيم اليرموكالخمسينالنيرب، و قرابة 
 "حماة "مخيم العائدين

عمى ،وكباقي المخيمات الفمسطينية احتضن مخيم العائدين في حماة نازحين من مخيمات حمب ودمشق
 عائمة نزل معظميم عند 400 من مخيمي حندرات واليرموك حيث بمغ تعدادىم ما يقارب وجو الخصوص

، وقسم منيم نزل في مركز التاىيل المجتمعي التابع  منازل في المخيمأقاربيم وبعضيم اآلخر استأجر
غاثة من إفي مخيم العائدين في حماة بأنو تم تشكيل لجنة " مجموعة العمل" وأضاف مراسل ،لألونروا

 .شراف الييئة العامة لالجئين الفمسطينيينإناشطين وشخصيات معروفة من أبناء المخيم وتحت 
أما عمى الصعيد األمني فقد أكد مراسمنا أن المخيم يشيد كل يوم تقريبًا حممة اعتقاالت من قبل القوات 

األمنية التابعة لمجيش النظامي، ونوه المراسل أن ىناك معتقمين مضى عمى اعتقاليم أكثر من عام،وأشار 
أن وضع المخيم ىادئ ولكنو شيد في األيام األخيرة الماضية توترًا أمنيًا في المناطق المجاورة لو، وعمى 

. نظاميالصعيد التعميمي ال زالت المدارس مفتوحة أمام الطالب وىم ممتزمون بالدوام بشكل 
كما نقل مراسمنا المعاناة التي يعيشيا مخيم العائدين في حماة بسبب تردي األوضاع االقتصادية فيو حيث 

 المازوت والغاز والخبز وىناك فقر شديد لدى مادةزمة في توافر المواد األساسية مثل أيشيد المخيم 
. رتفعت األسعار بشكل جنونيا ذلك سوءًا بعد أن ، وازدادبعض العائالت 
 مخيم الحسينية
بأن مخيم الحسينية شيد قصف ليمي وسقوط عدد من القذائف عميو " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 عمى أحد البيوت السكنية، وأشار مراسمنا أن المخيم "زاىر بن حيرام"منيا قذيفة سقطت بالقرب من جامع 
تعرض لقصف عنيف تركز عمى شارع العشرة في المخيم مما أدى لوقوع عدة إصابات تراوحت بين 

. المتوسطة والخطيرة
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: مفقودون
  فمسطيني الجنسية  ( عاماً 40)" جياد محمود سويد"نبأ فقدان الشاب" مجموعة العمل"أكد مراسل

. من سكان مخيم اليرموك في شارع العروبة، ولم ترد أي معمومات أو أنباء عنو إلى اآلن
 صباحًا 7 أثناء توجيو الساعة "محمد عبد الحفيظ عجاج" االتصال مع الشاب ان فقد أكدكما 

 .وىو من أبناء منطقة حمص باب الدريب، سنة17 ، عمرهلشراء الخبز في مخيم اليرموك
 

 
 عجاج الحفيظ عبد محمد الشاب

 
: نرواوألا

أن األونروا ستقوم بتوزيع مساعدة ماليةلالجئين " لبنان"أعمن مكتب التواصل واإلعالم في األونروا 
سمائيا في األونروا أو التي طرأ أي تعديل في أالفمسطينين من سوريا، وطمب من العائالت التي لم تسجل 

 :بياناتيا التوجو بأسرع وقت الى مكاتب األونروا في
 .مكتب شؤون البارد بجانب مدرسة التركيب: مخيم البداوي

 .مكتب مدير خدمات المخيم: في مخيم البـاردو
:  من العائالت اصطحاب المستندات التالية عند استالم المساعداتت األونرواكما طمب

 .تأشيرة الدخول لكل فرد في العائمة -1
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 .دفتر العائمة -2
 .بطاقة التسجيل -3
 .بطاقة اليوية لرب العائمة -4
 .اذا كانت األوراق لإلقامة في األمن العام يرجى إحضار وصل اإلقامة -5

 .11:00 حتى الساعة 9:00من الساعة / العائالت التي دخمت لبنان قبل شير تشرين الثاني • 
. 11:00العائالت التي دخمت لبنان بعد شير تشرين الثاني بعد الساعة • 

 :عممًا أنو سيتم توزيع المساعدات عمى الالجئين في
 . في مدرسة مجدو27/12/2012يوم الخميس : مخيم البداوي

 . في مدرسة جبل الطابور28/12/2012 يوم الجمعة :مخيم نير البارد
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