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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  تستنكر الخطف العشوائي«مجموعة العمل»خمس شهداء وخطف متبادل و

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الخامس9/11/2012الجمعة 

 الدائرة في سورية عمى أوضاع الالجئين الفمسطينيين هناك بعدما سعت أطراف النزاع األحداثانعكست 
مازال الفمسطينيون يدفعون ثمن سقوط قذائف و أتون المعارك الدائرة، إلىجّر المخيمات الفمسطينية ل

. الهاون والتفجيرات من دمائهم، ويقدمون يوميًا الشهيد تمو الشهيد
 

 
 2012\11\8 أمس يوم فمسطين دوار منطقة في التفجير جراء الدمار أثار

 
 :طالق نارإقصف و

 :شهدت المناطق التالية في المخيمات مزيدًا من القصف واالشتباكات المتعددة
. منطقة العروبة وحّي التقدم في مخيم اليرموك لم ُتعرف أسبابه• 
شتباكات ُتسمع بين الحين واآلخر في مخيم اليرموك قادمة من جهة األحياء انفجارات واأصوات • 

.  عاٍل فوق سماء المنطقةارتفاع عمى «ميغ»المجاورة تزامنًا مع تحميق لمطيران الحربي 
 جانب معمل ثمج كريستال واألخرى 30ـ واحدة في بساتين شارع ال؛سقوط قذيفتين في مخيم اليرموك• 

. عند مؤسسة الغاز بشارع فمسطين
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. سقوط قذيفة عند منطقة شارع المغاربة جانب أحذية أبو سكندر• 
. سقوط قذيفة في منطقة مشفى فمسطين• 
. تحميق طائرة حوامة في سماء مخيم اليرموك وقصف المناطق المجاورة له• 
 

 :شهداء
:  قافمة الشهداء الفمسطينيين في سورية كلٌّ منإلىانضم 

صابته الخطيرة جراء القصف عمى مخيم قبر إالشهيد الشاب الفمسطيني ماهر محمود حسن نتيجة • 
. 2012\11\1الست بتاريخ 

 .الشهيد محمد شاويش من أهالي عرطوز وجديدة عرطوز الفضل• 
. الشهيد أحمد شاويش من أهالي عرطوز وجديدة عرطوز الفضل• 
. الشهيد عدنان عيد من سكان بمدة ببيال• 
. الشهيد حسين الصمي من سكان بمدة ببيال• 
 

 
 2012\11\8 مساء ، استشهدفهد وليد الشهيدعمي
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 :خطف
في منطقة سميمان  2012\11\5 بتاريخ ، وهو فمسطيني من مخيم النيرب،اختفاء زياد محمود حسنة• 

.  سبيمهإلخالء قبل جماعات مسمحة تطمب فدية  منالحمبي بمدينة حمب
 حيث خرج من منزله في مخيم 2012\10\30فقد االتصال مع الشاب محمد وليد حربجي بتاريخ • 

. 84اليرموك ولم يعد بعدها وهو من مواليد 
 

 :إفـراج
القيادة العامة بشكل عشوائي من جامع عبد القادر   عن الشباب العشرة الذين اعتقمهم عناصراإلفراج• 

 لمجيش الحر إحداثياتبزرع عبوات ناسفة لتفجير المصمين وتزويد بعد توجيه اتهامات لهم  ،الحسيني
. اً أن االعتقال كان تعسفياألطفال، ما يعني وخطف 

، «مشاركتهم بالتشبيح وقمع الثورة»بتهمة  عن الضباط األربعة الذين اعتقمهم الجيش الحر اإلفراج• 
، كما ذكرت حد مشافي دمشق وعمى أجسادهم أثار التعذيبأاآلن في وأسقطت االتهامات، وهم موجودون 

. بعض المصادر

 
 األربعة الذين اعتقمهم الجيش الحر  جيش التحرير الفمسطينيضباط
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 :واقق خدمي متردٍد 
.  ساعة١٧ ىلتيار الكهربائي دام حوالاعانى سكان مخيم النيرب في مدينة حمب من انقطاع • 
. عن مخيم الحسينية لميوم الثاني عمى التواليكميًا  «سيرياتل»  اتصاالت الخميوي شبكةتوقف• 
 

 :نداء ومناشدة
مالبس بتبرع ل لاألهالي إلى الفمسطيني بمخيم اليرموك نداًء األهميوجه المتطوعون في لجان العمل 

 .لتقيهم من برد الشتاء دين في مراكز اإليواء،ولنازحين الموجلشتوية وحرامات ومعاطف 
 

 :مواقف وردود أفعال
 في بيان لها باإلفراج عن الضباط الفمسطينيين «مجموعة العمل من أجل فمسطيني سورية»طالبت 

 وأكدت .في منطقة حران العواميد، في غوطة دمشق الشرقيةاعتقمهم الجيش الحر األربعة الذين 
القيادة - الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين »المجموعة عمى ضرورة عدم الخمط بين جماعة أحمد جبريل 

 أخرى، وطالبت قيادة جيش التحرير ةفمسطيني وجيش التحرير الفمسطيني، وأية مكونات «العامة
الفمسطيني بعدم االنخراط بأي نشاط من شأنه زج الفمسطينيين في الصراع الحالي، مؤكدين عمى ضرورة 

تجنيب الفمسطينيين وتحييدهم الصراع المسمح، والحفاظ عمى الدور اإلنساني لممخيمات الفمسطينية في 
 .خدمة أشقائهم السوريين حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة
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