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 وضاع المخيمات الفمسطينية فيسوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية749

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الواحد واألربعون, 15/12/2012السبت 

 
وانفجار سيارة مفخخة في مخيم اليرموك، وقوات الجيش   شيداء، قصف عمى المخيمات الفمسطينية،ستة

 .واألمن السورية تعتقل قياديًا في حركة حماس في حمص
 

: شهداء  
.  شييداً 749 شيداء، يرفعون الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى ستة

:الشيداء ىم  

فمسطينية من سكان الحجر األسود، استشيدت متأثرة بجراحيا أثر "  رحمةنيمة إسماعيل"الشييدة  -
 .القصف الذي تعرض لو مخيم اليرموك

فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا في القصف " أسامة رحمة" الشييد  -
 .عمىشارع حيفا في مخيم اليرموك

 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا" الشييدعرفات خالد عوض -
 .من سكان مخيم اليرموك شارع العروبة بطمق ناري" كامل خميل بغدادي"الشييد  -
 استشيد أثر استشياد الشاب محمد يوسف الطعمة من سكان منطقة العروبة في مخيم اليرموك -

 .اصابتو بثالث رصاصات 
 . الشاب فراس محمد بييج من سكان مخيم اليرموكالشييد -

 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك منذ الصباح الباكر اشتباكات عنيفة بين الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر 

 بدأت من شارع العروبة وامتدت بعد ذلك ، حيثالقيادة العامة- والجيات األمنية التابعة لمجبية الشعبية 
إلى محيط النادي األىمي وأطراف حي التقدم، وشارع الثالثين، وترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي 
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فوق سماء المخيم، وبحسب شاىدة أحد سكان المنطقة بأنو شاىد انتشار عدد كبير من القناصة في 
مجموعة "  وحي التقدم جانب فرن طيارة، وبدوره أكد مراسل ، شارع العروبة الرئيسي، عندمنطقة العروبة

في مخيم اليرموك نبأ العثور عمى جثة شخص مجيول اليوية مقطعة وموضوعة في كيس قمامة " العمل
مرمية في حارة مخبز حمدان، وقد تم نقل الجثة إلى مشفى فمسطين، كما ُسجل سقوط عدد من القذائف 

 ظيرا سقطت عدة قذائف عمى حي التقدم و أطراف حي الحجر األسود 11:00عمى المخيم ففي الساعة 
 جانب 15ظيرًا قذيفة بشارع الـ  11:40إحداىا سقطت قرب صالة طل القمر، كما سقطت في الساعة 
ظيرًا سقطت قذيفة عمى بناء 11:45مركز القدس ونجم عنيا العديد من اإلصابات، أما في الساعة 

 المنصورة أسفرت عن وقوع بعض اإلصابات،وفي شارعبالقرب من أحذية أبو اسكندر الطابق األخير في 
ظيرًا ىز انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دخمة غاز شاكر في منطقة التقدم أدت إلى 12:45الساعة 

أضرار مادية كبيرة و وسقوط عدد من الشيداء والجرحى، ما أدى إلى حالة نزوح كبيرة من منطقتي التقدم 
وفي سياق متصل تعرض إحدى الطواقم الطبية في مخيم اليرموك ، والعروبة الى داخل مخيم اليرموك

إلطالق نار عمييم أثناء عمميم األمر الذي استدعى من األىالي المخيم حماية الطواقم الطبية في 
الجيش صحة لألنباء التي تحدثت عن سقوط المخيم بيد ، ومن جانب آخر أكد مراسمنا أن ال منازليم

القيادة العامة - التزال ىناك اشتباكات ضارية تدور بين المجان االمنية التابعة لمجبية الشعبية أنو الحر، و
 .ودوبين الجيش الحر عمى أطراف المخيم خاصة شارع العروبة وشارع الثالثين المتاخم لمحجر األس

 
 مخيمالحسينية

أن مخيم الحسينية تعرض لقصف ليمي نجم "  من أجل فمسطينيي سوريةمجموعة العمل" نقاًل عن مراسل 
عنو سقوط العديد من القذائف عمى مناطق مختمفة منو لكنيا لم تسفر عن وقوع إصابات، حيث سقطت 
عدة قذائف عمى شارع العشرة وقذيفة بجانب بناء القنديل وأخرى في منطقة شارع أبو إسماعيل أسفرت 
عن دمار ووقوع عدد من اإلصابات، وأشار المراسل بأن المخيم شيد حركة نزوح داخمية إلى المناطق 

من جية أخرى ما يزال مخيم الحسينية يعاني من نقص حاد في المواد التموينية ومواد ، واألكثر أمانًا فيو
التدفئة واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت السمكية والالسمكية واالنترنت لساعات 

 .طويمة
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 مخيم درعا
مجموعة العمل يؤكد أنباء تجدد القصف المدفعي عمى حارات وشوارع مخيم درعا دون أن يؤدي " مراسل 

  .ذلك لوقوع إصابات بين السكان
 

 مخيم السيدة زينب
أفاد مراسمنا في مخيم السيدة زينب عن تجدد القصف عمى مخيم السيدة زينب مساء اليوم، حيث أدنى 
 .إلى استشياد ثالثة أطفال وأكثر من خمسة عشر جريحًا، ولم يتسنى لمراسمنا معرفة الشيداء حتى اآلن

 
 مؤسسات العمل األهمي

قام فريق من متطوعي الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع مادة الخبز مجانًا عمى أىالي 
منطقة دير ياسين ضمن برنامج اإلغاثة العاجمة التي تقوم بيا الييئة لتخفيف المعاناة عن أبناء المخيمات 

 .الفمسطينية
 

 اعتقال
أفاد مراسل مجموعة العمل في حمص أن عددًا كبيرًا من قوات الجيش واألمن السورية داىمت منزل 

القيادي في حركة حماس أبو إسالم الشمبي بعد منتصف الميل الفائت في منطقة طريق الشام في حمص 
واقتادتو إلى جية مجيولة، يذكر أن الشمبي ىو مسؤول حماس في منطقتي حمص وحماة، وقد اعتقمت 

قوات األمن في وقت سابق صيره الناشط في حماس أيضًا عبد الجبار الشمبي في مخيم النيرب بحمب وال 
 "إبراىيم أبو ىاشم"يزال مصيره مجيواًل منذ قرابة شيرين، كما أكد مراسمنا في مخيم حندرات نبأ اعتقال 

من سكان مخيم حندرات عمى أحد حواجز المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية ــ القيادة العامة ــ في 
 .مخيم النيرب منذ أكثر من أربعة أيام

 
 مفقودون

الذي ذىب إلى " نـــور مـنـور"في مخيم اليرموك عن فقدان الشاب " مجموعة العمل" ـــ وردت أنباء لمراسل 
 .ولم تصل عنو أي معمومات حتى المحظة (مقابل موقف ابو حسن  )منزلو في شارع فمسطين 
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 األونروا -تعميم
 :(األنروا)إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 

 16/12/2012نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم األحد 
 :ال يوجد في المدارس التالية

 .كل مدارس مخيم اليرموك -
 .كل مدارس مخيم الحسينية -
 .كل مدارس مخيم السيدة زينب -
 مدارس دوما -

 .تداوم كل مدارس مخيم السبينة بالفترة الصباحية وبالمعممين من نفس المنطقة
 .تداوم كل مدارس مخيم خان دنون بالفترة الصباحية وبالمعممين من نفس المنطقة ومنطقة خان الشيخ

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

 
 صور القصف عمى مخيم اليرموكصورة الجثة المجهولة التي عثر عميها في مخيم اليرموك
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