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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 843

 مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية
العدد الرابع والخمسون , 28/12/2012الجمعة 

 

اثنا عشر شييدًا، إنفجار سيارة مفخخة واشتباكات في مخيـ اليرموؾ، واشتباكات في مخيـ الحسينية، 
ومخيـ العائديف بحماة يغرؽ بالظالـ الدامس منذ أياـ، ومجموعة العمؿ تطالب كافة المسمحيف داخؿ 

مخيـ اليرموؾ الخروج منو بأقصى سرعة، كما توجو نداًء لكافة الجيات المحمية والدولية لتدراؾ الوضع 
. اإلنساني الخطير في مستشفيات مخيـ اليرموؾ

 
: شهداء

،  شييداً 843اثناعشر شييدًا يرفعوف الحصيمة اإلجمالية الموثقة لعدد الشيداء الفمسطينييف في سورية إلى 
: والشيداء ىـ

فمسطيني الجنسية مف سكاف مخيـ السبينة، استشيد متأثرًا بجراحو نتيجة " مصطفى حسيف"ػػػ الشييد 
. انفجار سيارة مفخخة يوـ أمس في سبينة

مف سكاف مخيـ السبينة فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا بجراحو نتيجة انفجار " محمود حسيف"ػػػ الشييد 
. سيارة مفخخة يوـ أمس في سبينة

فمسطيني الجنسية، استشيد نتيجة إصابتو بشظية بالرأس جراء استيداؼ " أحمد سعيد مشعور"ػػ الشييد 
. الطيراف الحربي لتجمع مف الشباب فيو يوـ أمس في مخيـ حندرات

فمسطيني الجنسية مف مخيـ درعا، استشيد برصاص قناص عند مدخؿ " عدي محمد حسف"ػػ الشييد 
. المخيـ

فمسطيني الجنسية مف سكاف مخيـ اليرموؾ، استشيد متأثرًا بجراحو جراء " حساـ أحمد سالمة"ػػػ الشييد 
. القذيفة التي سقطت عمى شارع المدارس يوـ أمس

مف سكاف حي القابوف فمسطيني الجنسية، استشيد نتيجة استيدافو برصاص " تيسير شاويش"ػػػ الشييد 
. قناص

فمسطيني الجنسية مف سكاف مخيـ اليرموؾ، استشيد اثر قذيفة " محمد ياسر طرابمسي"ػػػ الشييد الطفؿ 
.  مقابؿ بمدية اليرموؾ في شارع فمسطيف3ىاوف سقطت عمى الجادة 
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. فمسطيني الجنسية استشيد في منطقة الذيابية" محمد عودة"ػػػ الشييد 
 في مخيـ 15ـ برصاص قناص في شارع اؿ 2012\12\23الذي استشيد بتاريخ " سامر شرؼ"ػػػ الشييد 
. اليرموؾ

". أبو فارس"مف مخيـ العائديف في حمص المبقب " محمد العبد"ػػػ الشييد 
استشيد منذ ثالث اياـ برصاص قناص في شارع الثالثيف بمخيـ " مصطفى ابراىيـ حميد"ػػػ الشييد 
. اليرموؾ

. ػػػ الشييد محمد قنيطة مف قطاع غزة استشيد اليوـ في إدلب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهيد سامر شرف      الشهيد عدي محمد حسن
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 الشهيد محمد العبد       الشهيد تيسير شاويش

 
 الشهيد مصطفى ابراهيم حميد

 
 مخيم اليرموك
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في مخيـ اليرموؾ بأف اشتباكات عنيفة جرت " مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية"نقاًل عف مراسؿ 
صباح اليوـ بيف الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي في أوؿ اليرموؾ، وامتدت إلى 

شارع فمسطيف عند بمدية اليرموؾ، وشارع فوزي القاوقجي ومحيط قسـ اليرموؾ، حيث شوىد تواجد دبابة 
 مساًء فقد 6:45وعدد مف القناصة، وتزامف ذلؾ مع تحميؽ لمطيراف الحربي فوؽ سمائو، أما في الساعة 

 مقابؿ بمدية اليرموؾ في شارع فمسطيف أسفرت عف استشياد طفؿ 3ُسجؿ سقوط قذيفة ىاوف عمى الجادة 
ووقوع عدد مف الجرحى، كما أشار مراسمنا أف فتاة استشيدت برصاص قناص في شارع فمسطيف لـ يتسف 

. لو معرفة اسميا
ومف جانب أخر أفاد شيود عياف أف القوات النظامية المتمركزة أوؿ مخيـ اليرموؾ قامت بمنع دخوؿ 

سيارتيف غاز إلى المخيـ، بحجة أنو ال يوجد في المخيـ سوى المجموعات المسمحة التابعة لمجيش الحر 
وأف ىذه المواد تذىب إلييـ وليس لألىالي الذيف لـ يبقى لدييـ مف قوت العيش إال القميؿ، ومما زاد مف 

صعوبة األوضاع المعيشة ومعاناة المتبقيف مف سكاف المخيـ قياـ بعض المحاؿ التي اشتيرت ببيع المواد 
. الغذائية بإفراغ مستودعاتيا وترحيميا إلى خارج المخيـ

بأف السمطات السورية تقوـ بمنع إدخاؿ أية " مجموعة العمؿ"وفي سياؽ متصؿ وردت أنباء لمراسؿ 
معدات طبية وغذائية لمخيـ اليرموؾ، وبدورىا وجيت مجموعة العمؿ نداًء لكؿ الجيات المحمية والدولية 
لتدارؾ الوضع اإلنساني الخطير في مستشفيات مخيـ اليرموؾ، ىذا وقد أفاد مراسمنا عف وقوع انفجار  

ضخـ مساء اليوـ،ىّز ساحة الريجة في المخيـ، حيث تسبب بأضرار مادية كبيرة، وأكد مراسمنا أف 
. االنفجار ناجـ عف سيارة مفخخة وضعت ىناؾ
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 سقوط القذائف على مخيم اليرموك بالقرب من شارع سبع سباع
 

 مخيم الحسينية
أف مخيـ الحسينية شيد صباح اليوـ اشتباكات عنيفة في محيطو وعمى " مجموعة العمؿ"أفاد مراسؿ 

مداخمو بيف الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي امتدت ألكثر مف ساعتيف استعمؿ 
فييا األسمحة المتوسطة والثقيمة، وأضاؼ المراسؿ اف المخيـ تعرض لقصؼ ليمي مساء أمس دوف أف 

. يسفر ذلؾ عف وقوع إصابات
 "حماة"مخيم العائدين 
أف مخيـ العائديف بحماه يعاني مف انقطاع التيار الكيربائي بشكؿ كامؿ " مجموعة العمؿ"نقاًل عف مراسؿ 

عف معظـ مناطقو منذ أياـ عديدة، ىذا باإلضافة إلى معاناة سكانو المستمرة في تأميف المواد الغذائية 
. األساسية ومادة الخبز ومواد التدفئة

" حلب"مخيم حندرات 
أف مخيـ حندرات يعيش حالة مف القمؽ والذعر الشديديف خاصة بعد " مجموعة العمؿ"أفاد مراسؿ 

استيداؼ الطيراف الحربي يوـ أمس لتجمع مف الشباب بمنطقة المشروع في حندرات، ما أدى إلى 
جريحا، وأضاؼ 15نتيجة إصابتو بشظية في الرأس ووقوع أكثر مف " أبو سعيد المشعور"استشياد 

المراسؿ أف شوارع المخيـ تكاد تكوف شبو خاوية بسبب إغالؽ معظـ المحاؿ التجارية التي تزود المخيـ 
وأىمو بالمواد الغذائية واالحتياجات الخاصة، أما في الجانب اإلغاثي فقد أكد المراسؿ أف وكالة الغوث 

. قامت بتوزيع عدد مف السمؿ الغذائية عمى األسر الفقيرة في المخيـ (األونروا)
 "حلب"مخيم النيرب 

 باليجوـ عمى سيارة 27/12/2012مجموعة مسمحة تقوـ يوـ الخميس " مجموعة العمؿ"نقاًل عف مراسؿ 
. معونات غذائية كانت متجية إلى مخيـ النيرب وتسطو وتنيب جميع محتوياتيا مف معونات غذائية 

 
: لجان عمل أهلي

طالبت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية كافة مجموعات الجيش الحر داخؿ مخيـ اليرموؾ 
مغادرة المخيـ مباشرة، وعدـ إعطاء الذريعة لتعريض المخيـ لمقصؼ والحصار، كما وطالبت المجموعة 

قوات النظاـ بفؾ حصارىا الال إنساني عف مخيـ اليرموؾ والسماح لممعدات الطبية والمواد الغذائية بدخوؿ 
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المخيـ دوف شروط، وسحب قواتيا وقناصتيا مف عمى مداخؿ المخيـ وشارعي فمسطيف والثالثيف عمى 
. وجو الخصوص

وقد حممت مجموعة العمؿ السمطات السورية والمجموعات المسمحة داخؿ المخيـ مسؤولية تدىور الوضع 
. اإلنساني في المخيـ، ودعت إلى عدـ تحويؿ المخيـ إلى ساحة صراع عسكري

 
:  األونروا

قامت  (األونروا)في لبناف أف وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف " مجموعة العمؿ"أفاد مراسؿ 
 دوالر لكؿ شخص موجود بمنطقة الجنوب 65بتوزيع معونات مالية لمعائالت النازحية قيمتيا حوالي 

، وبحسب المعمومات أنو سيتـ توزيع ىذا المبمغ عمى جميع النازحيف الفمسطينييف القادميف (صور)المبناني 
. مف سوريا المتواجديف في مخيمات الشتات بمبناف

 
: اعتقال

مف سكاف مخيـ العائديف بحمص، الذي تـ  (بيبرس العبد)نبأ اعتقاؿ الشاب " مجموعة العمؿ"أكد مراسؿ 
إيقافو عمى حاجز المدينة الجامعية ومف ثـ اقتيد إلى منزلو الذي فتش بشكؿ كامؿ مف قبؿ القوات األمنية 

. التابعة لمجيش النظامي قبؿ أف تأخذه إلى إلى جية مجيولة
 

 :إفراج
مف سكاف المخيـ، " صفواف عبد الحميد"في مخيـ النيرب نبأ اإلفراج عف " مجموعة العمؿ"أورد مراسؿ 

.  بعد أف اعتقؿ مف قبؿ الجيات األمنية التابعة لمجيش النظامي
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