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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية701

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد التاسع والعشرون, 3/12/2012االثنين 

ثالثة شيداء، انقطاع كامل لمتيار الكيربائي عن مخيم اليرموك، مخيم النيرب يعيش عمى وقع فوضى 
. السالح، ومخيم الحسينية يسوده حالة من اليدوء الحذر

 
: شهداء

بعد التعرف عمى أصحاب الجثث المجيولة، التي عثر عمييا يوم أمس في مخيم خان الشيح، ارتفعت 
:  شييدًا، الشيداء ىم701الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

 .(الحرور)الشييد حسام شيابي  -
 .الشييد بسام ظاىر -
 .والشييد محمد شحادة صالح -

 
 مخيم اليرموك

 إنفجاراتشيد مخيم اليرموك منذ الصباح تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو وترافق ذلك مع سماع دوي 
 مساًء فقد ُسجل سقوط قذيفة في نياية حي التقدم بالقرب 8:00في المناطق المحيطة بو، أما في الساعة 

من مركز الصرف الصحي، لم ينجم عنيا إصابات، ومن جية أخرى ال يزال المخيم يعاني من انقطاع 
مستمر لمتيار الكيربائي عن أغمب مناطقو منذ يومين حيث تجاوزت مدة القطع أكثر من عشرين ساعة 

. في اليوم
 مخيم النيرب

في مخيم النيرب بأن مجموعة من الجيات األمنية التابعة لمجبية " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
 قامت باعتقال ثالثة نازحين سورين من أحدى مراكز اإليواء، فردت عمييم "،القيادة العامة"الشعبية 

الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر وبحسب شاىدة أحد األىالي بإيقاف باص يقل عدد من طالب 
 الجامعة أثناء عودتيم إلى المخيم، واحتجزت الشباب الذين كانوا يستقمون الباص وقاموا باإلفراج عن
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إننا لن نقوم بأذية شباب المخيم المتواجدين لدينا، " :الفتيات وسائق الباص وأرسموا معيم رسالة مفادىا
". ولكن بشرط أن يتم إطالق المعتقمين الثالثة لكي نفرج عن شباب المخيم

مخيم الحسينية 
بأن مخيم الحسينية يسوده حالة من اليدوء اليوم، بعد معاناة عاشيا منذ أيام " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

نتيجة انيمار القذائف عميو أدت إلى سقوط عدد من الشيداء والجرحى من أبناء المخيم، وكذلك بسبب 
االتصاالت والتيار ونقص مادة الخبز والمواد التموينية والمازوت والبنزين وانقطاع كامل لمخدمات 

. الكيربائي
 مخيم خان الشيح

في مخيم خان الشيح بأن الحاجز المتواجد في مخيم خان الشيح بالقرب من " مجموعة العمل"أكد مراسل 
مشفى السالم يقوم بتفتيش السيارات تفتيشا دقيقا، وأضاف مراسمنا أن الحاجز بحوزتو قائمة فييا أسماء 

. مطموبين ليذه الجيات
 

 :مؤسسات عمل أهلي
بمبادرة من مركز القدس الثقافي ونظرًا لمظروف التي يمر بيا المخيم ونتيجة إلغالق المدارس في مخيم 

: اليرموك قررت إدارة مركز القدس الثقافي فتح دورات تقوية مجانية تشمل المراحل الدراسية التالية
. الثالث الثانوي، الثالث اإلعدادي، األول والثاني االبتدائي

 
:  مفقودون

 إلىفمسطيني الجنسية معيد في جامعة دمشق، كمية العموم أثناء توجيو " محمد الباش" فقد األستاذ
. 1/12/2012الجامعة يوم السبت 

 
محمد الباش المفقود 
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 :اعتقال
في مخيم النيرب عن ورود أنباء عن حممة اعتقاالت من قبل الجيات " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

األمنية التابعة لمجيش النظامي بحق مجموعو من شباب المخيم، وذلك بعد خروجيم بمظاىرة نددت 
والتي ستدخل مخيم "، القيادة العامة "بفوضى السالح المنتشر بأيدي المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية

. النيرب في صراع ىو بغنى عنو
 فمسطيني الجنسية من سكان مساكن برزة يوم "عمار محمد أبوعيد"اعتقال الشاب  -

30/11/2012. 
اعتقال شاب من قبل الحاجز المتواجد أول مخيم اليرموك جانب جامع البشير من قبل الجيات  -

األمنية التابعة لمجيش النظامي حيث اقتاده إلى جية غير معمومة، يشار إلى أن مراسل 
 .المجموعة لم يتسن لو معرفة اسم وىوية الشاب

 
 :مدارس األونروا

نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم الثالثاء ، (ااألونرو)من إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 
4/12/2012: 

 .تداوم كافة مدارس مخيم اليرموك فترة صباحية وفترة بعد الظير كالعادة -
مدارس مجمع الدوار مغمقة ولذلك يمتحق طالب ىذه المدارس بأقرب مدرسة مداومة بمخيم  -

 وقسم اإلدارةومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة، بالتنسيق مع ، اليرموك
 .التربية

 .يداوم الطالب والمعممون بمدرسة ترشحيا: مدرسة القدس -
 .كل مدارس مخيم السبينة تداوم فترة صباحية -
 :ال يوجد دوام لمطالب في المدارس التالية -
 .كل مدارس السيدة زينب -
 .كل مدارس الحسينية -
 .مدارس دوما -

.  وقسم التربيةاإلدارةومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة، بالتنسيق مع 
 .يخول كافة مديري المدارس بصالحية اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يتطمبو الموقف وتقتضيو الضرورة
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