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 سورية في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير

 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 568
 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة

 الستون دالعد, 4/1/3101 الجمعة

 
 الجهات المسلحة منهشهيد، ومظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بخروج كافة 

مجموعة العمل من أجل و  ، واشتباكات في مخيم خان الشيح،ورفع الحصار عنه
فلسطينيي سورية ترحب باالتفاق الجديد بمخيم اليرموك، وتدعو إلى عدم جر 

 ...األهالي للعودة وفق زمن وكيفية محددة
 

 : شهداء
سكان مخيم اليرموك، إلى قافلة الشهداء فلسطيني الجنسية من   "زياد أحمد شهابي" انضم الشهيد 

 \ 1 \ 1برصاص قناص بتاريخ  ادهاستشه وذلك إثر الفلسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في سورية
 . شهيدا   568إلى مما يرفع الحصيلة الموثقة   3112

 
  :مخيم اليرموك

 
من جامع عبد القادر خروج مظاهرة عن " مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية"أفاد مراسل 

الحسيني في مخيم اليرموك بعد صالة الجمعة مطالبة بخروج كافة العناصر المسلحة من المخيم ورفع 
الحصار عنه، ومنددة باألوضاع المزرية التي وصل إليها مخيم اليرموك، وفي سياق متصل أشار مراسلنا 

يفرضه الجيش النظامي لليوم الثاني  أن مخيم اليرموك ال يزال يعاني من وطأة الحصار الخانق الذي
 عشر على التوالي عليه حيث يمنع دخول المواد الطبية واألغذية بكافة أنواعها والمحروقات والطحين إليه

تسربت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن اتفاقا  جديدا  أبرم، بين ومن جانب آخر 
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يرموك، وبين أطراف الصراع في سورية المتمثلة بالجيش بعض نشطاء وفصائل فلسطينية في مخيم ال
الحر والجيش النظامي، من أجل تحييد المخيم، كما وردت أنباء للمجموعة حول إطالق مبادرة تدعو 

 .أهالي اليرموك للعودة الجماعية في توقيت وكيفية معينية

باالتفاق الجديد، وأي مباردة أو اتفاق من شأنه تحييد  لك أصدرت المجموعة بيانا  رحبت فيهوبناء على ذ
ديسمبر الماضي،  11قلقها من تكرار ما جرى التفاق  كما عّبرت عن مخيم اليرموك وكل المخيمات، 

كما أكدت الذي لم يصمد سوى ساعات بسبب عدم توافر ضمانات لتطبيق االتفاق من أطرافه المعنية، 
 :يةخالل بيانها على النقاط التال

 .الترحيب الكامل باالتفاق من حيث المبدأ -
 .وجوب وجود ضمانات من جميع األطراف لتطبيق االتفاق، وضرورة إعالنها -
 تطبيق االتفاق على األرض فعليا  أوال  هو ما سيدفع األهالي التخاذ القرار الصائب، -

 .وبالتالي فال معنى لربط تنفيذ االتفاق بعودة األهالي وفق كيفية معينية
لألهالي وحدهم حق اتخاذ قرار العودة بالمكان والزمان والكيفية التي يرونها مناسبة، خاصة في  -

 .ظل عدم استعداد أي طرف لتحمل مسؤولية أي تبعات

لكل من ساهم ويساهم ويبذل جهوده للتجنيب المخيمات ويالت الصراع كما وجهت المجوعة الشكر 
 .المخيم أو من خارجهاالحالي، سواء من اللجنة العليا في 

 
  :مخيم خان الشيح

 
في مخيم خان الشيح أن المخيم شهد " من أجل فلسطينيي سورية مجموعة العمل"نقال  عن مراسل 

اشتباكات باألسلحة الخفيفة حوالي الساعة الثانية فجرا داخل المخيم، ترافق ذلك مع قطع للتيار 
 .الكهربائي
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  : لجان عمل أهلي

 
طرد غذائي  811أن الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني قامت بإدخال  "مجموعة العمل"أفاد مراسل 

وبعض المستلزمات األخرى المقدمة من الهالل األحمر السوري إلى مخيم اليرموك، ونوه المراسل أنه 
انتظار دام وبسبب إحكام الحصار على مخيم اليرموك لم تستطع الهيئة إدخال المعونات الغذائية إال بعد 
 .ألكثر من ثالث ساعات على مدخل المخيم حتى سمح الجيش النظامي للسيارات بالدخول إليه

 
 :األونروا

شخص إلى   400بنقل  ( األونرو)لة غوث وتشغيل الالجئين قيام وكا" مجموعة العمل" أكد مراسل 
المراسل ان األونروا قامت باستئجار مبنى معهد المعاقين بمشروع دمر خلف وزارة النفط الجديدة، وأشار 

المبنى من محافظة دمشق، علما انه غير مخدم بشكل كامل و لم يتم العمل به حتى االن الن أعمال 
 !البناء لم تنتهي فيه

وأضاف المراسل أن النازحين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والحرامات والفرشات، ولذلك طالبوا 
مخيم اليرموك واألونروا بالتوجه إلى مركز اإليواء وتأمين كامل مستلزمات العائالت  الفرق اإلغاثية في
 .النازحة عن المخيم

 
  :مفقودون

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم ( عاما 31" )حمد عميصأ" نبأ الشاب" مجموعة العمل"أورد مراسل 
 . 31112 \ 1 \ 3اليرموك، أثناء خروجه من المخيم بتاريخ االربعاء 

 :اعتقال
و " محمد أبو زرد"في مخيم درعا نبأ اعتقال األمن السوري كل من الشابين " مجموعة العمل" أورد مراسل 

 .فلسطينيا الجنسية من سكان حي المطار "حسام اللحام"
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