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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية831

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العددالثالث والخمسون , 27/12/2012الخميس 

 

تسعة شهداء، وانفجار سيارة مفخخة بمخيم السبينة، وقصف بالطيران الحربي عمى مخيمي الحسينية 
وحندرات، وتجدد انهمار القذائف عمى مخيمي اليرموك والسبينة، ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي 

. سورية تناشد المعنيين السماح لممواد اإلنسانية الالزمة بدخول مخيم اليرموك
 :شهداء

،  شهيداً 831تسعة شهداء يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لعدد الشهداء الفمسطينيين في سورية إلى 
: وهم

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة سقوط " زهير أحمد سالمة"الشهيد
. قذيفة عمى منزله في شارع المدارس، مقابل مدرسة الجرمق

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة سقوط قذيفة " لؤي سالمة"الشهيد
. عمى منزله في شارع المدارس، مقابل مدرسة الجرمق

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة سقوط " محمد عوض سالمة"الشهيد
. قذيفة عمى منزله في شارع المدارس، مقابل مدرسة الجرمق

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة سقوط قذيفة " أحمد سالمة"الشهيد
. عمى منزله في شارع المدارس، مقابل مدرسة الجرمق

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد نتيجة " عمي عوض سالمة"الشهيد الطفل
. سقوط قذيفة عمى منزله في شارع المدارس، مقابل مدرسة الجرمق

 في مخيم 15استشهد برصاص قناص بجانب محمه في شارع ال" أبو انس مخمالتي"الشهيد ،
اليرموك 

 استشهد متأثرا بجراحه جراء السيارة المفخخة التي انفجرت في حي التقدم " عالء نواس"الشهيد
. آخر دخمة غاز شاكر منذ مدة، في مخيم اليرموك

 فمسطيني الجنسية، استشهد اثر سقوط قذيفة عمى منطقة الحجر " عبيد احمد كريرة"الشهيد
. األسود
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 فمسطيني من طبرية، من مخيم الحسينية استشهد اثناء القصف عمى المخيم" وائل نوفل"الشهيد .
 

 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 الشهيد لؤي أحمد سالمة      الشهيد الحاج محمد عوض سالمة
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  الشهيد رائد المفمح        الشهيد زهير أحمد سالمة     
 
 
  
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk


 
 

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

 
 

 
 
 

 
 الشهيد عبيد احمد كريرة

 مخيم اليرموك
بتجدد القصف عمى مخيم اليرموك حيث شهد المخيم انهمار عدد كبير من " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 عصرًا سقطت قذيفتين عمى شارع المدارس وقذيفة بالقرب من مركز 3:00القذائف عميه ففي الساعة 
اإلعاشة وأخرى في شارع فمسطين وشارع المدارس وشارع الجاعونة دون أن تسفر عن إصابات، كما 

 عصرًا فقد 3:30شوهد تصاعد أعمدة الدخان في محيط محكمة اليرموك وشارع راما، أما في الساعة 
سقطت قذيفة بالقرب من شارع سبع السباع عمى منزل طابق ثالث واقتصرت األضرار عمى الماديات، 

 مساًء سقوط قذيفتين في شارع المدارس عمى بناء سالمة واألخرى في حارات 4:00وُسجل في الساعة 
 مساًء سقطت قذيفة عمى منزل رجا عرابي في شارع صفورية مقابل 5:25شارع المدارس، وفي الساعة 

. حارة الموعد، وال أنباء عن إصابات
وفي سياق متصل ونقاًل عن شهود عيان من سكان المخيم، أن القوات األمنية التابعة لمجيش النظامي 
والمجان األمنية التابعة لمجبهة الشعبية ـــ لمقيادة العامة ــ المتواجدة عند مدخل المخيم من جهة البطيخة، 

استولت عمى سيارتين محممتين باسطوانات الغاز، وكما أنها تقوم بفرض حصار خانق عمى أهالي المخيم 
من خالل منع دخول سيارات الخضار والمواد الغذائية إليه، لذلك أطمق سكان المخيم نداء استغاثة ناشدوا 

فيه الجهات المعنية بالتدخل لوقف الحصار الذي تفرضه القوات األمنية التابعة لمجيش النظامي عمى 
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المخيم والذي سيسبب في انعدام توافر أي شكل من أشكال ومقومات الحياة فيه، ومن جهتها أصدرت 
مجموعة العمل من أجل فمسطيني سورية بيان ناشدت فيه المعنيين السماح لممواد اإلنسانية الالزمة 

بدخول مخيم اليرموك، ، كما عّبرت المجموعة عن رفضها لسياسية العقاب الجماعي ضد سكان المخيم، 
وحّممت السمطات مسؤولية تدهور الوضع اإلنساني فيه، كما وّجهت المجموعة دعوى لمجهات الدولية 

وعمى رأسها األنروا التدخل مباشرة، وتحمل مسؤولياتها بخصوص الالجئين الفمسطينيين في مخيم اليرموك 
. خاصة وفي كل سورية عامة

 
 وتصاعد اعمدة الدخان في محيط محكمة اليرموك وشارع راما

 مخيم الحسينية
أن مخيم الحسينية تعرض لقصف ليمي حيث " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"نقاًل عن مراسل 

سقطت عدد من القذائف عرف منها قذيفة عند سوق الخضرة والثانية عند مدخل الحسينية بالقرب من 
قيام الطيران " مجموعة العمل"مخبز المجد، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، وأكد مراسل 

الحربي بشن غارتين جويتين عمى مخيم الحسينية استهدفها منطقة المشروع، خمفت دمار هائل وأوقعت 
عدد من الشهداء والجرحى الذين لم يتمكن أهالي المخيم من إسعافهم بسبب الحصار المفروض عمى 

. المنطقة من قبل حواجز الجيش النظامي
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مخيم حندرات 
األنباء التي تناقمتها صفحات الفيسبوك والتي " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أكد مراسل 

تتحدث عن استهداف مجموعةمن شباب مخيم حندرات بالطيران الحربي ما أدى إلى سقوط شهيد من 
 . جريحا15بيت المشعور وماال يقل عن 

 مخيم السبينة
أفاد مراسمنا في مخيم السبينة عن وقوع انفجار عنيف صباح اليوم في بمدة السبينة بالقرب من المخيم، 

 شهيدًا وعشرات الجرحى، لم يعرف عدد الشهداء الفمسطينيين منهم حتى 35حيث أدى اإلنفجار لسقوط 
المحظة، وفي سياق متصل أكد مراسمنا تعرض المخيم لمقصف مساء اليوم، حيث سقطت نحو عشرة 

. قذائف عند شارع المدارس في وسط المخيم السبينة
: لجان عمل أهمي

زالة القمامة من أمام مسجد 27/12/2012بدأت هيئة فمسطين الخيرية يوم الخميس  ، بحممة تنظيف وا 
فمسطين في مخيم اليرموك، وبمساعدة شباب من الحي، كم أورد مراسمنا في مخيم خان الشيح قيام وفد 
من الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بجولة عمى المدارس التي تأوي نازحين من مخيم اليرموك 

لإلطالع عمى أوضاعهم ومحاولة الوقوف عمى حاجيات مراكز ، والمخيمات األخرى في مخيم خان الشيح
. االيواء تمك
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: مفقودون
، 1957\12\16من مواليد " أحمد إبراهيم أبو راس"عن فقدان " مجموعة العمل"ورد أنباء لمراسل 

 2012\12\16فمسطيني الجنسية من سكان حي التضامن حارة قسم التضامن، خرج من منزله بتاريخ 
. في مخيم اليرموك ولم ترد عنه اي معمومات حتى المحظة
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