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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية695

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد الخامس والعشرون , 29/11/2012الخميس 

 
شهيد من مخيم اليرموك، شهيدان من درعا، إضافة النقطاع االتصاالت عن جميع المخيمات الفمسطينية 

في سورية، ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تعرب عن بالغ قمقها من انقطاع االتصال مع 
. الالجئين الفمسطينيين في سورية

 
 :شهداء

 
 ثالثة شهداء فمسطينيين يرفعوا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 

:  شهيدًا، الشهداء هم695إلى 
 استشهد جراء قذيفة سقطت امام منزله في بصرى الشام و هو من " ضياء عبد اهلل االبتمي"الشهيد

. مرتبات جيش التحرير الفمسطيني
  من مواليد أريحا استشهد في مدينة درعا" أحمد الخمف"الشهيد الشاب .
 من سكان مخيم اليرموك" عمي جمعة  دلول"الشهيد الشاب .

 
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسمنا في مخيم اليرموك، أن جميع وسائل االتصال من خطوط أرضية وشبكات موبايل و انترنت 

قد انقطعت بالمخيم منذ صباح اليوم، واستمر هذا االنقطاع حتى ساعة إعداد التقيرير، األمر الذي سبب 
حالة من التوتر والذعر بين أبناء المخيم، فيما عادت خطوط االتصال األرضية لمعمل مساء اليوم، ومن 

. أبو جهاد– جهة أخرى أكد مراسمنا نبأ استشهد الشاب عمي جمعة دلول المقمب بـ شادي دلول 
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 مخيم الحسينية
نقاًل عن مراسمنا أن مخيم الحسينية ما زال المخيم  يعاني من نقص حاد بالوقود، والمحروقات بشكل 

عام، إضافة الستمرار أزمة الخبز، كما سمعت أصوات الشتباكات عنيفة في محيط المخيم، واستمرار 
انقطاع التيار الكهربائي والماء لفترات طويمة، كما أن المخيم حاله حال العديد من المناطق في سورية 

. يعاني من استمرار انقطاع وسائل االتصال 
 
 

االتصاالت  
أفاد مراسمونا في مختمف المخيمات الفمسطينية في سورية، أن شبكة االتصاالت  ٌقطعت عن معظم 
 11المدن السورية، فقد توقفت شبكات الهاتف األرضي و الموبايل إضافة لشبكة االنترنت منذ الساعة 

صباحًا عن معظم المدن في سورية بشكل جزئي، وعن مدينة دمشق بشكل كامل، األمر الذي تسبب 
بضعف التواصل بين المخيمات الفمسطينية، حيث تعاني مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية من 
صعوبات كبيرة في التواصل مع شبكة مراسميها في المخيمات الفمسطينية في سورية، وعميه إن مجموعة 
العمل من أجل فمسطينيي سورية تعرب عن بالغ قمقها من انقطاع االتصال مع الالجئين الفمسطينيين في 

.سورية  
 

:  إفراج
عممت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن المجمس العسكري لمكتائب التابعة لمجيش الحر في 

القيادة العامة، - ريف دمشق قام باالفراج عن المعتقمين لديه من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين
 .المذين تم اعتقالهم منذ أيام من معسكر الريحان في ريف دمشق
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