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 التقرير الصحفي التوثيقي ألوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية
  الحصيلة اإلجمالية الموثقة لل شياء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية  شيياًا 824

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
الخمسون العييالثاني و, 26/12/2012األربعاء 

 

 تحذر من تكرار "مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"قصف عمى مخيم الحسينية, و, شييدان
غالق مركز دعم الشباب في مخيم السبينة لدواعي أمنية  .سيناريو اليرموك في مخيم النيرب بحمب, وا 

 
 : شياء

,  شييداً 824 الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى شييدانيرفعان
: ىمو

 في مخيم  برصاصة قناص في شارع فمسطينحيث استشيد" محمد سمير فضل الخطيب"الشــييد  -
 .اليرموك

 كان معتقل في فرع االمن العسكري منذ اكثر من شير تقريبًا حيث"محمد عبد اهلل العبد"الشــييد  -
 .في مدينة حمص

 
 اليرموكمخيم 

محيط ه بعض اإلشتباكات المتقطعة في تنقاًل عن مراسمنا في مخيم اليرموك, ىدوء حذر في المخيم, تخمل
, ونّوه مراسمنا إلى أن حركة العودة إلى المخيم ما تزال ضعيفة, خصوصًا بعد االشتباكات ومداخل المخيم

التي وقعت عند الساعات األولى من فجر اليوم, حيث سمعت أصوات االشتباكات العنيفة في جميع 
 مساء اليوم بين الجيش النظامي أنحاء المخيم, وفي سياق متصل أفاد مراسمنا عن تجدد االشتباكات

. األسمحة المتوسطة والثقيمةفييااستخدمت حيث عند بداية المخيم والكتائب العسكرية التابعة لمجيش الحر,
 مخيم خان ال يح

يعيش حالة من  المخيمفي مخيم خان الشيح أن" مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أفاد مراسل 
 مساًء سقوط ست قذائف مدفعية بالقرب من شارع نستمة دون 4:30اليدوء الحذر,حيث شيد في الساعة 

أن تسفر عن وقوع إصابات, ومن جية أخرى أضاف المراسل ان مديرية التعميم في األونروا أوقفت الدوام 
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 وحتى اليوم, وذلك بسبب إمتالء المدارس 2012\12\18في المدارس التابعة ليا بالمخيم منذ يوم 
. بالنازحين والميجرين والفارين من مناطق القصف والقنص

 مخيم السبينة
خبر إغالق مركز دعم الشباب في مخيم السبينة وبشكل رسمي وشوىد " مجموعة العمل"أكد مراسل 

. العمال ينقمون معدات المركز لجية ربما تكون رئاسة االونروا في المزة
 مخيم الحسينية
أن انفجارًا ىز مخيم الحسينية في ساعات الفجر األولى دون ان يعرف " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 عصرًا فقد سمع صوت انفجار في مخيم الحسينية بالقرب من 2:44مكان االنفجار, أما في الساعة 
. صالة األماني

 
 :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

بيانًا صحفيًا حذرت فيو من تكرار سيناريو اليرموك " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أصدرت 
لمجبية "بسرعة حل المجان األمنية المسمحة التابعة " مجموعة العمل"في مخيم النيرب بحمب, وطالبت 

 في مخيم النيرب بحمب, والتي تمثل أحد عناصر التوتير "القيادة العامة- الشعبية لتحرير فمسطين 
والالاستقرار في المخيم, خاصة بعد عدد من الحوادث التي تسببت في إحداث مشاكل بين سكان المخيم 

وجيرانيم من األشقاء السوريين, وعبرت المجموعة ونقاًل عن مصادرىا عن استياء شعبي عام من 
. المظاىر المسمحة والحواجز التي تقيميا ىذه المجان

كما أكدت أن سيناريو مخيم اليرموك وتوريطو وزجو باألحداث الدامية كان بسبب انتشار السالح 
بحل " مجموعة العمل"العشوائي بيد المجان التي يمكن أن تكرر نفس المشيد في مخيم النيرب, وطالبت 

ىذه المجان بالسرعة القصوى, وتمبية المطالب الشعبية في المخيم بضرورة أن يكون النيرب مخيمًا خاليًا 
من السالح تمامًا, وتدارك األوضاع الخطيرة ىناك قبل أن تتدىور, كما حممت المجموعة ىذه المجان 

 .والمسؤولين عنيا مسؤولية أي توتر من شأنو زج المخيم بالصراع الدائر
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