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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية720

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثالثون, 4/12/2012الثالثاء

سبعة شيداء، وقصف عمى مخيم درعا، وتشديد الخناق عمى مخيم الحسينية، ومخيم حندرات في مرمى 
. النيران

 
: تنويه

مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا تنوه بأنيا بعد عممية البحث والتدقيق في أسماء الشيداء 
 شييدًا لم يتم إضافتيم لقائمة الشيداء الصادرة 12الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية تبين ليا أن ىناك 

عمى توثيق األحداث بمصداقية عالية كان "  من أجل فمسطينيي سوريةمجموعة العمل"عنيا، وحرصًا من 
. البد من التنويو بذلك

 الحصيمة اإلجمالية الموثقة لعدد الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا نتيجة األحداث في سورية حيثأصبحت
.  شهيداً 720

 
: شهداء

: سبعة شيداء جدد ينضمون إلى قافمة الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية الشيداء ىم
 . بمدينة درعا"طفس"الشييد عدي خفاجة استشيد جراء القصف الذي تعرضت لو قرية  -1
 . بمدينة درعا"طفس"الشييد محمد عمي خفاجة استشيد جراء القصف الذي تعرضت لو قرية  -2
 . بمدينة درعا"طفس"الشييد إبراىيم خفاجة استشيد جراء القصف الذي تعرضت لو قرية  -3
 .الشييد محمد خالد فريج فمسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا -4
 .الشييد غيالن خالد فريج فمسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا -5
وجد مرميًا في احد " حمص "من سكان مخيم العائدين ( عاما60) صالح البيوميإسماعيلالشييد  -6

 .مناطق حمص وذلك بعد اختطافو منذ أكثر من شير
 .الشييد يامن محمد عريشة فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك -7

.  شييداً 720وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 علىاليسارغيالنخالدفريجوعلىاليمينمحمدخالدفريجاألشقاءالشهداء

 
 
 

 
 الشهيديامنمحمدعريشة

mailto:info@prc.org.uk


 
 

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

 
 

 مخيم اليرموك
 صباحًا لسقوط عدد من القذائف منيا 12:10تعرض مخيم اليرموك في الساعة " مجموعة العمل"مراسل 

 إلى وقوع إصابات، انقذيفتين في حي دير ياسين خمف مشفى فمسطين بمخيم اليرموك، دون أن تؤدي
وقذيفة في منطقة حي التقدم بالقرب من موقف باصات ىرشو دون أن تسفر عن إصابات، وسقوط 

قذيفتين متتاليتين في شارع فمسطين، كما شيد المخيم تحميقًا لمطيران الحربي فوق سمائو منذ الصباح 
 في المناطق المحيطة بو، في ظل انقطاع لمتيار الكيربائي إنفجاراتالباكر، وترافق ذلك مع سماع دوي 

. عن أغمب المناطق لمدة تجاوزت العشر ساعات
 

 
 آذارخلفمشفىفلسطين 8 األضرارالتيخلفتهاالقذيفةعندسقوطهاعلىحي
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 مخيم درعا
أن مخيم درعـا لالجئين الفمسطينيين تعرض لقصف عنيف اليوم، وأضاف " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

المراسل أن مخيم درعا تعرض لحممة دمار كبيرة، وقدم قافمة من الشيداء الفمسطينيين كان آخرىا خمسة 
. شيداء سقطوا اليوم

 
 مخيم حندرات

ى في مخيم حندرات أن اشتباكات عنيفة حدثت منذ صباح يوم االثنين إل" مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
 سقوط بعض القذائف عمى  معصباح يوم الثالثاء قرب المخيم بين الرحبة ومقطع البكارة، ترافق ذلك

المخيم أوقعت شييد وعدد من الجرحى، كما أورد مراسمنا ىناك عن أحد شيود العيان أن ىناك صعوبة 
في التنقل داخل المخيم بسبب كثافة النيران، يشار أن المخيم يعاني من استمرار انقطاع المياه والتيار 

. الكيربائي واالتصاالت السمكية والالسمكية وخدمة االنترنت عنو
 

 مخيم الحسينية
أنو " مجموعة العمل" مراسل، فنقاًل عن من حالة الحصار التي فرضت عميو يعانيال يزال مخيم الحسينية

تم إغالق الحاجز المتواجد عمى مدخل المخيم والواصل إلى مفرق قصر المؤتمرات والمؤدي إلى طريق 
 سياسية الحصار المطبقة عمى المنطقة منذ عشرة  ظلالمطار بشكل كامل بحواجز وفواصل إسمنتية، في

 نتيجة ذلك الحصار فإن المنطقة وبما فييا مخيم الحسينية تعيش أوضاع إنسانية بأنوأيام، ونوه مراسمنا 
.  مقومات الحياة من كيرباء وماء ومواد غذائية ومادتي المازوت والبنزينأدنىمأساوية في ظل عدم توفر 

 
 :مؤسسات عمل أهلي

في مخيم اليرموك أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الييئة الخيرية إلغاثة " مجموعة العمل"أكد مراسل 
 نظمت حممة تمقيح لألطفال النازحين في مراكز اإليواء تحت سن "القسم الطبي "الشعب الفمسطيني

. (الحصبة والشمل)الخمس سنوات بمقاحات 
 

 
 :مفقودون
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فقد الشاب محمد عبد النور القداح وىو في طريقو إلى معيده آفاق المستقبل في مخيم اليرموك،  -
 .وال معمومات عنو حتى المحظة

 .منذ يومين من مخيم اليرموك ولم ترد أي معمومات عنو حتى اآلن" ىشام خضر"فقد  -
والذي يبمغ من العمر سنتين ونصف ولم " إدريسخالد "فقد في مخيم العائدين بحمص الطفل  -

 .يعرف عنو شيء إلى اآلن
-  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المفقودمحمدعبدالنورالقداح    المفقودهشامخضر
 

:  تعليم
في نقاًل عن مدير مدرسة البعث لمبنين في مخيم اليرموك، أنو تم نقل ثانوية " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 ظيرًا وحتى 12في شارع صفورية لمفترة المسائية من الساعة" عبد القادر الحسيني"البعث إلى مدرسة 
.  عصراً 4:00الساعة

 
 :األونروا

نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم األربعاء ، (ااألونرو)من إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 
5/12/2012: 

 .تداوم كافة مدارس مخيم اليرموك فترة صباحية وفترة بعد الظير كالعادة -
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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 -
 . تداوم فترة صباحيةهكل مدارس مخيم السبين -
 :ال يوجد دوام لمطالب في المدارس التالية -
ومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة، ، دوما والحسينية وكل مدارس السيدة زينب -

 . وقسم التربيةاإلدارةبالتنسيق مع 
 .يخول كافة مديري المدارس بصالحية اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يتطمبو الموقف وتقتضيو الضرورة
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