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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية731

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثامن والثالثون, 12/12/2012األربعاء 

 بز والمحروقات في جميعخأربعة شيداء، قصف واشتباكات في مخيم اليرموك، واستمرار أزمة ال
 .المخيمات الفمسطينية في سورية

 
: شهداء

 731أربعة شيداء يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
: الشيداء ىم، شييداً 

فمسطيني من سكان زممكا استشيد برصاص قناص، وذلك أثناء " يحيى عميوه"الشييد الشاب  -
 .ذىابو إلى منزلو لجمب بعض احتياجاتو

محمد أحمد " فمسطيني الجنسية، والشييد1995مواليد " مروان محمد خطيب"الشييدان الشابان -
 فمسطيني عراقي، استشيدا متأثرين بجراحيما نتيجة القذيفة التي 1981مواليد " عبد الواحد

 . بالقرب من جامع القدس15سقطت في شارع الـ 
فمسطيني الجنسية استشيد إثر إصابتو بشظية في الرقبة بعد " وليد عبد الرؤوف الخطيب"الشييد  -

 .سقوط قذيفة في حي الزين

 
 الشهيدمروانمحمدالخطيب
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 :مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك اليوم تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو، وتجدد القصف وسقوط القذائف عميو وعمى 

أن اشتباكات عنيفة " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"المناطق المحيطة بو، كما نقل مراسل 
 ظيرًا في حي الجزيرة وشارع الثالثين بين الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر 11:40دارت الساعة 

مما سبب حالة من الخوف واليمع ألىالي تمك " القيادة العامة"والمجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية 
المنطقة أدت إلى نزوح عدد كبير منيم إلى داخل مخيم اليرموك، وأضاف المراسل أن عدد كبير من 

 قد عمقوا داخل مدارسيم مما زاد التوتر "إسعاد الطفولة"طالب ومعممي مدرستي يبنا وتمحوم وروضة 
 انو بمبادرة وتعاون بينالمعممين "مجموعة العمل"والخشية من قبل األىالي عمى أرواح أبنائيم، ونوه مراسل 

والمدراء مع المجتمع المحمي من األىالي والشباب تم إيصال الطالب الى بيوتيم سالمين، وأضاف 
عام من سكان حي الميدان  ( عاماً 60)" محمد حبي" استشيد 1:45مراسمنا في المخيم أنو في الساعة 

عند مخفر التضامن أثناء تفقده لمحمو الكائن في حي التضامن مقابل سوبر ماركت العمري، أما في 
برصاصة في الوجو وتم " لمقيادة العامة " ظيرًا إصابة أحد عناصر المجان األمنية التابعة1:50الساعة 

 جانب جامع القدس 15 ظيرًا سقوط قذيفة في شارع الـ 2:05نقمو إلى مشفى الباسل، وُسجل في الساعة 
، أما "محمد أحمد عبد الواحد"و" مروان محمد خطيب"دخمة معجنات السموى أسفرت عن استشياد الشابين 

 عمى منزل أبو إياد صاحب "3 " عصرًا فقد سقطت قذيفة في شارع العروبة جادة2:30في الساعة 
 3:20محالت إياد لمتجارة وأدت إلى وقع أضرار مادية فقط، وأشار المراسل انو في حوالي الساعة 

فمسطيني " وليد عبد الرؤوف الخطيب"عصرًا سقطت ثالث قذائف عمى حي الزين أسفرت عن استشياد 
مجموعة "الجنسية وذلك إثر شظية أصابتو في الرقبة كما أدت إلى وقوع عدد من الجرحى، وأكد مراسل 

 "باسلال"نبأ إصابة شخص بعيار ناري في الرأس بجانب مبنى الخالصة حيث تم نقمو إلى مشفى " العمل
ومن ثم تم نقمو بسيارة اليالل األحمر السوري خارج المخيم، وكذلك سقوط عدد من القذائف منيا سقوط 

قذيفتين في الحديقة بالقرب من موقف ىرشو آخر شارع اليرموك، وسقوط قذيفتين عند تربة الشيداء آخر 
 أشخاص بينيم اثنان بحالة خطرة، فيما 6شارع اليرموك بالقرب من مغاسل السيارات أسفرت عن اصابة 

ال تزال االشتباكات مستمرة عمى شارع الثالثين حتى مساء اليوم، ترافقيا أصوات انفجارات ناجمة عن 
قصف المناطق المحيطة بالمخيم،ومن جانب أخرى ال يزال مخيم اليرموك يعاني من استمرار انقطاع 

 ساعة يوميًا، كما يعاني أىالي المخيم من نقص حاد 15التيار الكيربائي عن معظم مناطقو ألكثر من 
. في المواد الغذائية ومواد التدفئة وصعوبة الحصول عمى مادة الخبز
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 جانبمعجناتالسلوى 15 آثارالقذيفةالتيسقطتفيشارعالـ

 :الفصائل الفلسطينية في سورية
اصدرت فصائل المقاومة الفمسطينية في سوريا تصريحا صحفيا، اكدت فيو عمى موقفيا بدوام 

االستقرار في سورية والخروج من األزمة قوية موجدة داعمة لمشعب الفمسطيني، كما اكدت عمى مواقف 
. اإلجماع الفمسطيني بعدم السماح بجر شعبنا في سورية لالنخراط باألزمة الداخمية السورية

 في مقر المجمس الوطني 12/12/2012جاء ذلك بعد لقاء جمع فصائل المقاومة الفمسطينية بتاريخ 
بدمشق، حيث أكدت خاللو عمى مواقف اإلجماع الفمسطيني المتعمقة باألزمة التي تمر فيا سورية الشقيقة 
والتي تتمخص بعدم التدخل في الشؤون الداخمية السورية، وعدم السماح بجر شعبنا الفمسطيني في سوريا 

. لالنخراط بتمك األزمة
كما أكدت فصائل المقاومة عمى موقفيا الذي يتمنى لسورية دوام االستقرار والخروج من األزمة قوية 

موحدة، داعمة لمشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة، التي تعني كل األمة باعتبارىا القضية المركزية لألمة 
. بأسرىا

كما توقف المجتمعون أمام متطمبات شعبنا الفمسطيني في سورية عمى كل الصعد المختمفة لمعالجة الُممح 
. الحياتية بشكل خاص– منيا 

. وأقرت المجنة انتظام اجتماعاتيا لمعالجة القضايا التي يتطمع شعبنا لمعالجتيا
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 : مخيم درعا
في مخيم درعا عن تعرض منشآت تابعة  لوكالة "  مراسل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أفاد 

في منطقة المزيريب لمقصف، ولم يتسنى لمراسمنا ىناك من " األنروا"غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
 .التأكد من وقوع إصابات خالل القصف

 
 :أزمة الخبز والمحروقات

أكد مراسمونا في جميع المخيمات استمرار أزمة الخبز في مخيماتيم، حيث تترافق ىذه األزمة مع شٍح 
دفئة، حيث أصبحت ىذه األزمات مشتركة بين جميع المخيمات الفمسطينية في تبالمحروقات ومواد ال

. سورية
 

: اعتقال
في مخيم خان الشيح قائمة باسماء المعتقمين الفمسطينيين القاطنيين في " مجموعة العمل"وردت لمراسل 

 عمى يد الجيات األمنية التابعة لمجيش النظامي 08/12/2012دروشا الذين اعتقموا يوم السبت 
: والمعتقمين اخوة من ابناء عائمة واحدة وىم

 عدنان عمي محمد -
 نايف عمي محمد -
 عبد اهلل عمي محمد -
 أييم عمي محمد -
 محمد عمي محمد -
 محمود عمي محمد -
 رامي عمي محمد -

 
: إفراج

من سكان " فادي الشمموني"في مخيم درعا نبأ اإلفراج عن الشاب " مجموعة العمل"أكد مراسل  -
 .مخيم درعا
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فمسطيني الجنسية " نزار القاضي"نقاًل عن مراسمنا في مخيم النيرب انو تم اإلفراج عن األستاذ  -
بعد أن اعتقل اثر خروجو بمظاىرة في مخيم النيرب نددت بحواجز المجان األمنية التابعة لمجبية 

واحتجاجًا عمى التصرفات الالمسؤلة التي يقوم بيا عناصرىا، يشار أن " القيادة العامة "الشعبية
 .ىو مسؤول لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين في المخيم" نزار القاضي"األستاذ 

 

 
 األستاذنزار القاضي

 
: األنروا

نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم الخميس ، (األنروا)نقاًل عن مديرية التربية بوكالة الغوث الدولية 
13/12/2012: 

 ال يوجد دوام لمطالب في المدارس التالية: 
 دوما والحسينية وكل مدارس مخيم السيدة زينب. 
 مدرستي يبنا وتمحوم بمخيم اليرموك. 

. ومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة، بالتنسيق مع االدارة وقسم التربية
 تداوم 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
. اليرموك

 .ومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة، بالتنسيق مع االدارة وقسم التربية
 يداوم الطالب والمعممون بمدرسة ترشحيا: مدرسة القدس. 
 والمعممين ،كل مدارس مخيم خان دنون تداوم فترة صباحية بالطالب والمعممين من نفس المنطقة 

 .من المناطق األخرى يمتحقون بمدارس مداومة بالتنسيق مع االدارة ورئيس القسم
 شفاعمرو-مدرسة كفر عنان تداوم بمبنى مدرسة الطنطورة 
  يخول كافة مديري المدارس بصالحية اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يتطمبو الموقف وتقتضيو

 .الضرورة
 

 :مفقود
 فمسطيني الجنسية وىو من سكان حي التضامن وذلك "أحمد محمود محمد"دتنا أنباء عن فقدان الشاب رو

 .منذ تسعة أيام
 

 
 الشابأحمدمحمودمحمد
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