
 
 

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

 
 

 سورية في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير

 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 468
 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة

 الخمسونو  التاسع دالعد, 3/1/3101الخميس 
 

، وقصف على مخيم مخيم اليرموكدة، وتجاوزات للجيش الحرفي نزوح جديحاالت و حصار شهيدان، 
حندرات بحلب، وعدد من لجان وهيئات العمل اإلغاثي يوجهون نداء عاجل من أجل فك الحصار عن 
المخيمات الفلسطينية ومد يد العون لمن تبقى منهم، والنازحين الفلسطينيين من سوريا يقيمون اعتصامًا 

 .نوب لبنانأمام األونروا في صيدا ج
 

 :شهداء
. شهيداً  468شهيدان يرفعان عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجة األحداث في سورية إلى 

 :الشهيدان هما
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات بحلب، استشهد برصاص " حسين أبو حميد"الشهيد  -

 .قناص في الرأس
الجنسية من سكان مخيم درعا، استشهد برصاص فلسطيني " أحمد يوسف عبد الرحمن"الشهيد -

 .92/29/9129قناص في 

 
 الرحمن عبد يوسف أحمد الشهيد
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 مخيم اليرموك
يؤكد حدوث اشتباكات عنيفة أول المخيم عند دوار " مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية"مراسل 

النظامي، كما شوهد حركة نزوح كبيرة البطيخة بين الجهات المسلحة التابعة للجيش الحر وبين الجيش 
ومن جانب ،ألهلي مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر لخارجه مع استمرار القصف والحصار عليه

حيث أنهم لجيش الحر المتواجدين في المخيم،آخر أفاد مراسلنا عن وقع تجاوزات من بعض عناصر ا
إلى مطالبة األهالي بوضع حد لتلك  مراسلنا بسرقة المحال التجارية والمستودعات الطبية فيه، وأشار قاموا

شبكة هذا وقد قالت صفحة اتحاد التجاوزات، كما طالبوا بإعادة المسروقات ألصحابها ومحاسبة الجناة، 
يتحلون بأخالق الثورة  إن بعض عناصر الجيش الحر في مخيم اليرموك ال"أخبار المخيمات الفلسطينية  

هذا بعد ان ...سنقوم بفضح عناصر الجيش الحر و الكتائب التي تنتمي إليها و األخطاء التي يرتكبونهاو 
ضاق صدرنا من التصرفات المتكررة التي تقوم بها هذه العناصر والكتائب وبعد ان حاولنا القيام بكل ما 

تحدث مع الجيش الحر و تقديم تقارير كامله عن يمكن فعله من اللجوء الى المجلس العسكري إلى ال
 ".. انتهاكات تلك العناصر

 
 مخيم الحسينية

مجموعة العمل تعرض مخيم الحسينية لسقوط قذيفة في الساعة الحادية عشرة والنصف "نقاًل عن مراسل 
وقوع من مساء أمس على البناء المقابل لجامع الصحابي زاهر من الجهة الجنوبية ولم تسفر عن 

 .إصابات
 /حلب/مخيم حندرات
نزل القابلة القانونية قذائف على م 3في مخيم حندرات في حلب بسقوط " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

( سرفيس" )مكرو باص"أوقعت عدد من اإلصابات والجرحى، كما ُسجل سقوط قذيفة على ( منى شاشو)
وقوع عدد من الجرحى، وقد تزامن ذلك مع بالقرب من مدرسه عبد الناصر، نجم عنها استشهاد مواطن و 

الذعر والهلع بين أهالي  سماع أصوات االنفجارات وأزيز الرصاص في أرجاء المخيم، مما سبب حالة من
 .المخيم

 
 :لجان عمل أهلي
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بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب  DTCيؤكد قيام إدارة معهد الـــ " مجموعة العمل"مراسل
تقبال النازحين الذين رفضت إدارة مدرسة أبناء وأسر الشهداء في منطقة عدرا استقبالهم بعد الفلسطيني باس

والقائمين على الهيئة بتأمين كافة احتياجات النازحين من  DTCطردهم عنوة من المدرسة وقامت إدارة الـ 
 .بطانيات ومأكل ومشرب ريثما يتم تأمينهم في أماكن أخرى

ن لجان وهيئات العمل اإلغاثي نداء عاجل ناشدت فيه كافة الجهات الدولية ومن جهة أخرى وجه عدد م
وأطراف الصراع ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واالونروا للتدخل لرفع الحصار وتقديم يد العون 
 والمساعدة للمخيمات الفلسطينية كمخيم اليرموك ومخيمي سبينة والحسينية التي تستقبل النازحين وتعاني

 .من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية ومواد التدفئة

 
 بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني باستقبال النازحين DTCقيام إدارة معهد الـــ 

 
 :نازحون

األونروا في لبنان بأن النازحين الفلسطينيين من سوريا أقاموا اعتصامًا أمام " مجموعة العمل" أورد مراسل 
في صيدا جنوب لبنان بدعوة من حركة حماس احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية وعدم تأمين 

 .المستلزمات الضرورية لمعيشتهم
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