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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيداًا 633إلى   يرفع الحصيلة الموثقةفي سورية استشهاد ثالثة الجئين فلسطينيين

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد السابع11/11/2012األحد 

استفاق الالجئون الفمسطينيون في سورية عمى خبر استشياد اثنين من أبناء مخيم اليرموك، حيث عثر 
مخيم متأثرًأ ال، ما لبث أن تاله خبر استشياد ثالث من أبناء رعمى جثمانييما بالقرب من جامع البشي

. بجراٍح أصيب بيا خالل قصف عمى مكان عممو في منطقة بيت سحم في ريف دمشق
 

: الشهداء
من سكان مخيم اليرموك شارع حيفا، استشيد خالل ذىابو لياًل لسوق اليال في : أحمد ديب أشقر- 

. دمشق
. من سكان مخيم اليرموك، كان برفقة الشييد أشقر: عبدو عادل مبيض- 
يبمغ من العمر ثالثين عامًا، وىو من سكان منطقة العروبة القريبة من مخيم : وسيم حسن الناجي- 

ذلك بعد إصابتو بجراح بميغة بسبب تعرض مكان عممو الكائن في منطقة بيت سحم في ريف  اليرموك،
. دمشق لمقصف

 . شييداً 633بذلك يكون عدد الشيداء الفمسطينيين الموثقين 
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 نعوة الشهيدين الفلسطينين أحمد ديب أشقر وعبدو المبيض

 
مخيم اليرموك 

في الساعة التاسعة صباحًا ُسمعت أصوات اشتباكات في منطقة دوار فمسطين، تمتيا أصوات إطالق 
حدى دبابات الجيش السوري عمى إكما ُسمع صوت قذيفة أطمقتيا  ، األمنيةلجانالالرصاص من عناصر 

المناطق المجاورة لممخيم، وعند الساعة الرابعة عصرًا ُسمع إطالق رصاص بالقرب في شارع اليرموك 
. القدمحّي وية المطمقين، كما سمعت أصوات اشتباكات من جية همطعم الجناني ولم ُتعرف عند 

كذلك تّم اإلفراج عن مصطفى تميم الممقب بالطمطم قائد مجموعات المجان األمنية في منطقة العروبة 
 اإلفراج أنداخل مخيم اليرموك الذي اعتقل أمس، وذكرت مواقع مقربة من الجبية الشعبية القيادة العامة 

 .تم مقابل فدية مالية، ولم يتسنَّ لمراسمي المجموعة التوّثق من حقيقة الخبر عن مصطفى تميم
 

 حماة  -مخيم العائدين
سمعت اليوم مساًء أصوات اشتباكات عنيفة بين الجيشين النظامي والحر عمى أطراف مخيم العائدين في 

 األسمحة المتوسطة والثقيمة، مما أّدى لحالة ىمع وخوف بين سكان ىامدينة حماة، حيث اسُتخدمت في
. معمومات من مراسمينا عن أية إصابات داخل المخيمأي المخيم، ويذكر أنو حتى اآلن لم تِردنا 
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: مفقودون

ُقطع التصال بو افقد الميندس إبراىيم أبو ىاشم فمسطيني الجنسية من سكان مدينة حمب، حيث وردنا أن 
 .منذ أمس
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