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 التقرير الصحفي التوثيقي ألوضاع المخيمات الفمسطينية في سورية
 شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 850

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
الخمسون العدد السبع و, 31/12/2012االثنين 

 

خمسة شيداء، قصف بالطيران الحربي عمى مخيم الحسينية، وتشديد حالة الحصار عمى مخيمي السبينة 
واليرموك، قصف بالياون وتشكيل الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية في مخيم اليرموك، وأىالي مخيم 

الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي " مجموعة العمل"النيرب يناشدون من خالل 
. باإلفراج عن كافة المعتقمين لدييم

 
: شهداء

فمسطيني عراقي من سكان مخيم اليرموك، الذي استشيد متأثرًا بجراح " أوس أحمد يعقوب"الشييد - 
 .أصيب بيا جراء سقوط قذيفة عمى المخيم منذ أيام

.  برصاص قناص في أول شارع اليرموك"محمد الولي"الشييد الشاب - 
.  برصاص قناص في مخيم السبينة"رامز إبراىيم سميمان"الشييد الشاب - 
 وىما من متطوعي الييئة الخيرية إلغاثة الشعب "عمر الحارث" و"طو حسين"الشييدان الشابان - 

 وكانا قد فقدا منذ ،الفمسطيني حيث عثر عمى جثتييما اليوم في منطقة الحجر االسود حيث دفنا ىناك
. اول من امس أثناء خروجيما لجمب الخبز لمخيم اليرموك

. شييداً  850وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين إلى 

 
 الحارث وعمر حسين طه الشابين استشهاد
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 مخيم اليرموك
أن شارع الثالثين في مخيم اليرموك تعرض منذ " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أكد مراسل 

ساعات الصباح الباكر لقصف بقذائف الياون سمع دوييا في أغمب مناطق المخيم، كما ُسجل سقوط 
عدد من القذائف في حي العروبة والمدينة ومقبرة الشيداء كما سقطت قذيفتين في شارع المغاربو، وقذيفة 
في شارع المدارس بالقرب من مطبعو شاىين أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات، وأضاف المراسل أن 

الجيش النظامي منع دخول وخروج السيارات من المخيم وشدد الرقابة عمى مداخمو ومخارجو في ظل 
سياسة الحصار الخانق الذي يمارسو النظام السوري عمى سكان مخيم اليرموك لميوم السادس عمى 

التوالي، ونقاًل عن شيود عيان من داخل المخيم أن اشتباكات عنيفة شيدىا شارع فمسطين عند بمدية 
اليرموك استخدمت فييا كافة أنواع األسمحة، ونوه المراسل إلى أن بعض المصوص وعصابات السرقة 

 خمف مركز 15تنشط ىذه األيام في المخيم وتقوم بسرقة منازل ومحال سكان المخيم في منطقة شارع الـ 
  .األمان الطبي وىي منطقة خالية من سكانيا

 
 المدارس شارع في أمس مساء سقطت التي القذيفة أثار
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 مخيم الحسينية
عمى مخيم الحسينية استيدف ثالث  (الميغ)قصف بالطيران الحربي " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 الوقع خمف فرن المجد، مما أسفر عن سقوط عدد من الشيداء والجرحى كما 17مباني في شارع ال
ألحق أضرار مادية كبيرة بالمكان، وبحسب شيود عيان من أىل المخيم أفادوا أنو سجل سقوط قذيفة كل 

خمس ثواني عمى المخيم تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة داخل المخيم استخدمت فييا مختمف 
أنواع األسمحة الخفيفة والمتوسطة والثقيمة، وفي سياق متصل أشار مراسمنا إلى إغالق جميع المحال 

التجارية في المخيم وذلك بسبب القصف الشديد عميو، كما أكد مراسمنا ىناك تجدد االشتباكات باألسمحة 
 .الثقيمة والمتوسطة في محيط المخيم مساء اليوم

 مخيم النيرب
أن الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر قامت باحتجاز العشرات من ابناء " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

مخيم النيرب أثناء عودتيم من عمميم، وأضاف المراسل ان عدد من األشخاص المحتجزين تفاوضوا مع 
أننا " :الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر بيدف إطالق سراحيم إال أن عناصر الجيش الحر قالوا ليم

عدنان " شخص محتجزين لدى شخص يدعى ١٥سنقوم باإلفراج عن أبناء المخيم مقابل إطالق سراح 
". وىو معروف بوالئو لمجيش السوري" السيد

الجيات المسمحة التابعة لمجيش " مجموعة العمل"وفي سياق متصل ناشد أىالي مخيم النيرب من خالل 
الحر والجيش النظامي ومن يواليو باإلفراج عن كافة المعتقمين لدييم من أبناء مخيم النيرب وعدم زجيم 

. في أتون صراع ال ناقة ليم فيو وال جمل
 مخيم السبينة

أفاد مراسمنا في مخيم السبينة عن استمرار الحصار عمى المخيم، األمر الذي تسبب بأزمات معيشية كبيرة 
في المخيم، حيث ىناك نقص شديد بالمواد األساسية ومواد التدفئة، ومن جانب آخر أشار مراسمنا عن 

قيام مجموعة من األىالي بالتوجو إلى الحاجز الذي يحاصر المخيم والطمب منو بالسماح لسكان المخيم 
. بالتجول فيو، إلى أن الحاجز لم يسمح بالتجول إال لمساعة الخامسة مساًء فقط

 
 :لجان عمل أهمي

 قسيمة 500في مخيم خان الشيح أن ىيئة فمسطين الخيرية قامت بتوزيع " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
 حصة 600س لكل عائمة، أما جمعية خان الشيح الخيرية فوزعت . ل1500شرائية لمواد غذائية بقيمة 
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غذائية مقدمة من اليالل األحمر السوري، كما قامت كل من جمعية اإلسراء لمتنمية الخيرية والييئة 
الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع كمية كبيرة من الفرشات والحرامات، الجدير ذكره أن وكالة 

. تشرف عمى تأمين كافة متطمبات ومستمزمات النازحين في المدارس التابعة ليا (األونروا)الغوث 
ومن جانب آخر فقد تم تشكيل الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية في مخيم اليرموك المكونة من 

مجموعات متطوعة من أىالي المخيم، بيدف التنسيق بين طرفي الصراع في المخيم من أجل إدخال 
. (صحية، نظافة، كيرباء)المواد الغذائية إليو وتشكيل ورشات عمل لجميع األمور الخدمية 

 
 الفمسطينية األهمية الوطنية الهيئة تشكيل

 
 :مفقودون

من سكان  ( عاماً 31 )" منير خالد عنبوسي"أورد مراسمنا نبأ فقدان الشاب 
. مخيم اليرموك ولم تعرف أي معمومات حتى المحظة
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 :إفراج
من سكان مخيم حندرات بحمب، بعد ان تم " أحمد جمعو"نبأ االفراج عن " مجموعة العمل"أورد مراسل 

 .احتجازه لعدة ساعات من قبل حاجز الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر
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