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 التقرير الصحفي التوثيقي ألوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 844

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
الخمسون العدد الخامس و, 29/12/2012السبت 

 

 الدقيق والخضار ومواد التدفئة من مخيم اليرموك، وتوقف معظم المشافي فيه عن العمل دشهيدان، ونفا
فر المواد الطبية الالزمة ومنها األوكسجين، فيديو يظهر اعتراف الشخص الذي قام بتفخيخ ابسبب عدم تو

السيارة التي انفجرت بساحة الريجة يوم أمس، ومخيم الحسينية فصول معاناة ال تنتهي، واعتقال الشيخ 
. معد الخطيب إمام وخطيب جامع زاهر

 
: شهداء

شهيدان يرفعان الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في سورية 
: الشهيدان هماو،  شهيداً 844إلى 

. فمسطيني الجنسية من سكان الذيابية" عبد الرحمن ابو شمة" ـــ الشهيد
. فمسطيني الجنسية من سكان مخيم السبينة" جمال جودة"ـــ الشهيد 

 

 
  البارحة3ه جاد فلسطين شارع على القذيفه سقوط إثر استشهد الذي طرابلسي ياسر محمد الطفل  الشهيدصورة
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 مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك منذ الصباح الباكر تحميقا لمطيران الحربي فوق سمائه، ترافق ذلك مع سماع أصوات 
قصف واشتباكات عنيفة في منطقة شارع الثالثين في المخيم، واستمرار عمميات القنص في منطقة شارع 

، كما وردت أنباء لمراسمنا لم يتسن له التأكد من صحتها بسبب 30فمسطين وساحة الريجة وشارع 
صعوبة الوصول لممنطقة تتحدث عن سيطرة الجهات المسمحة التابعة لمجيش الحر عمى بمدية اليرموك 
في شارع فمسطين، أما من الناحية الميدانية فقد أكد مراسمنا هناك بأن حالة الحصار ما زالت مفروضة 

عمى مخيم اليرموك وما زال الجيش النظامي مستمرا في منع دخول األغذية والمواد المحروقات 
واسطوانات الغاز إليه لميوم الرابع عمى التوالي، ما سبب بنفاذ الدقيق والخضار ومواد التدفئة من مخيم 

اليرموك، وتوقف معظم المشافي فيه عن العمل بسبب عدم توفر المواد الطبية الالزمة ومنها األوكسجين، 
وأشار المراسل إلى أن هيئة فمسطين الخيرية قامت بتنفيذ سمسمة حمالت نظافة من أمام مسجد فمسطين 

. ومشفى فمسطين
وأفاد أحد شهود العيان بان هناك شائعة تسري بين سكان المخيم بضرورة إخالء المخيم ألن القوات 

النظامية سوف تقوم بعممية عسكرية فيه، مما سبب حالة من الخوف والهمع أدت إلى خروج عدد كبير 
 .من أهالي المخيم منه

لؤي محمد "وفي سياق متصل أظهر فيديو تناقمته بعض صفحات التواصل االجتماعي اعتراف المدعو 
من سكان حي التضامن شارع نسرين بقيامه بتفخيخ السيارة التي انفجرت يوم  (1988)مواليد " جمعة

أمس في ساحة الريجة في مخيم اليرموك وألحقت دمار كبير باألبنية فيها، وجاء باعترافه حسب الفيديو 
أرسمته من أجل  هي من (جماعة شارع نسرين المحسوبة عمى القوات األمنية السورية)المسرب بان 

لصاق التهمة بالجهات المسمحة التابعة لمجيش الحر . تفجير السيارة بين األهالي وا 
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 ء البارحةمسا مفخخة سيارة انفجار نتيجة الريجة ساحة في الهائل الدمار
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 مخيم الحسينية
في مخيم الحسنية أفاد بأن أصوات القصف واالنفجارات تسمع " مجموعة العمل"في جولة ميدانية لمراسل 

في كافة أرجاء المخيم والمناطق المحيطة به، وأضاف المراسل أن قوات الجيش النظامي تقوم بحصار 
المخيم من خالل منع إدخال الخضار والوقود إليه، وقطع التيار الكهربائي وخدمات الهاتف السمكي 

والالسمكي وخدمة االنترنت فيه، هذا باإلضافة لمصعوبة البالغة في الوصول إلى مدينة دمشق وارتفاع 
. أجرة المواصالت

 
 :لجان عمل أهلي

أن هيئة فمسطين الخيرية وضمن برنامجها اإلغاثي الذي يشمل جميع " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
المهجرين إلى مخيم خان الشيح قامت بتوزيع وجبة غداء يومية عمى اإلخوة المهجرين في مركز إيواء 
جامع الهدى، كما قامت الهيئة سابقا بإطالق حممة الستقبال تبرعات األهالي من الفرشات والحرامات 

. التي تم توزيعها عمى المهجرين في المخيم
 

:  اعتقال
 إمام وخطيب جامع زاهر "معد الخطيب"في مخيم الحسينية نبأ اعتقال الشيخ " مجموعة العمل"أكد مراسل 

منذ أيام من قبل أحد الحواجز التي يعتقد انها تابعة لمجان األمنية لمجيش النظامي في منطقة السيدة 
 .زينب
من سكان شارع فمسطين الذي " عمي الشهابي" مراسمنا في مخيم اليرموك إن الكاتب والمثقف أفادكما 

. تضاربت األنباء حول فقدانه منذ فترة تبين الحقًا بانه معتقل لدى األجهزة األمنية السورية
 

:  إفراج
بعد اعتقال " حمص"من سكان مخيم العائدين " بيبرس العبد"اإلفراج عن الشاب " مجموعة العمل"مراسل 

 .دام عدة أيام
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