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 وضاع المخيمات الفلسطينية فيسوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية766

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العددالثالث واألربعون, 17/12/2012األحد

 
ثمانية شهداء، قصف واشتباكات وحركة نزوح كبيرة في مخيم اليرموك، وقصف عنيف وأنباء عن 

استشهاد ثالث عائالت فمسطينية حرقًا في مخيم درعا، ومجموعة العمل تحذر من مغبة اقتحام مخيم 
 .اليرموك، وتطالب األنروا بالتحرك السريع لحل مشكمة النازحين منه

 
: شهداء

،  شهيداً 766ثمانية شهداء، يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين في سورية إلى 
 :وهم
  فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك شارع فمسطين، استشهد " محمود محمود"الشهيد

 .بالقصف الصاروخي الذي استهدف جامع عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك
  فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد بالقصف " عماد الدين غزاوي"الشهيد

 .الصاروخيالذي استهدف جامع عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك
  من سكان مخيم اليرموك استشهد في االشتباكات في مخيم فمسطين" عمي رفى"الشهيد الشاب. 
  من سكان مخيم اليرموكعثر عمى جثته في مشفى المجتهد" بالل سعد"الشهيد الشاب. 
  أعدم ميدانيًا في مخيم درعا" أوس محمد فالحة"الشهيد. 
  أعدم ميدانيًا في مخيم درعا" أحمد أبو سمرة"الشهيد. 
  استشهد نتيجة القصف عمى مخيم اليرموك"عبد الرحمن الخضراوي"الشهيد الطفل . 
  استشهد متأثر بجراحه أمس في مشفى فمسطين"حسين عمايري"الشهيد . 

 .766وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لعدد الشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 الشهيدعليرفى      الشهيدباللسعد
 
 

 

 
الشهيد عماد الدين غزاوي      دالشهيد محمود محمو
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 مخيم اليرموك
بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"نقاًل عن مراسل 

 مساًء سقطت قذيفتين في شارع لوبية 9:55عنيف فقد شهد سقوط العديد من القذائف عميه ففي الساعة 
دون أن تسفرا عن إصابات، أما في الساعة فقد سقطت أربع قذائف واحدة منها عمى بناء مكافحة 

والقذيفة الثالثة " منزل ابو ابراهيم القطان"المخدرات، والثانية في شارع اليرموك مقابل معهد البهاء عمى 
سقطت في دخمة الفرن اآللي مقابل شارع المدارس أدت إلى وقوع عدد من االصابات، أما القذيفة الرابعة 

 مساًء سقطت قذيفة مقابل مركز 11:10سقطت عمى شارع اليرموك مقابل فروج كرم، وفي الساعة 
اإلعاشة التابع لألونروا لم ينجم عنها أي إصابات، أما في ساعات الفجر األولى فقد ُسجل في الساعة 

 صباحًا سقوط قذيفة في دخمة فرن حمدان لم تسفر عن إصابات، وقذيفة عمى شارع الجاعونة، 12:00
 بالقرب من حمويات الباشا،من جانب أخر شهد مخيم 15وسقوط ثالث قذائف في منطقة الكتل بشارع الـ

اليرموك حالة نزوح كثيفة من داخل المخيم إلى المناطق المجاورة به، خاصة بعد الشائعة التي سرت بين 
سكان المخيم والتي تقول بأن الجيش النظامي أعطى مــهمة لألهل المخيم لمــخروج منه، وعانى النازحون 

من المخيم من عدم توفر أماكن الستقبالهم خصوصًا مع تدني درجات الحرارة، حيث نزح أغمبهم إلى 
الزاهرة القديمة، والزاهرة الجديدة، والميدان، والمزة، وصحنايا، ومخيم خان الشيح، وأكد مراسمنا تواجد 

حدوث اشتباكات عنيفة حول عن حشود كبيرة لمجيش السوري عمى مشارف المخيم، كما أشار مراسمنا 
، انتهت بسيطرة الجيش الحر عمى المقر، ومن جهتها أصدرت "القيادة العامة"مقر الجبهة الشعبية 

مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بيانين صحفيين، حيث حذرت في البيان األول من مغبة 
اجتياح مخيم اليرموك، وذلك بعد أن عممت مجموعة العمل من مراسميها أن تحركات لقطع عسكرية 
سورية عمى أطراف مخيم اليرموك قد تنبئ بإمكانية اجتياح المخيم من قبل قوات النظام، خاصة بعد 

 المسمحة وتراجعها وتوغل مجموعات لمجيش الحر إلى وسط "القيادة العامة"انهيار لجان الجبهة الشعبية 
. المخيم، كما طالبت في بيانها الثاني األنروا بالتحرك السريع لحل مشكمة النازحين من المخيم
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 مخيماليرموكآثار القصف على 

 

 
 النزوح من مخيم اليرموك
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 النزوح من مخيم اليرموك

 
 مخيم درعا

أفاد مراسمنا في مخيم درعا، عن تعرض المخيم لمقصف الشديد، حيث سقطت العديد من قذائف الهاون 
والمدفعية عمى المخيم، و أشتعمت النيران في العديد من المنازل في المخيم، من جانب آخر أكد مراسمنا 
محاصرة المخيم وقطع الطرق عنه، وأشار مراسمنا عن أنباء تتحدث عن استشهاد ثالثة عائالت بأكممها 

 .حرقًا بالنار ولم يتسنى لمراسمنا معرفة التفاصيل وذلك بسببشدة القصف عمى المخيم
 مخيم خان الشيح

مخيم دخول أعداد ضخمة من النازحين المنذ الصباح، شهد أنه قاًل عن مراسمنا في مخيم خان الشيح، ن
القادمين من مخيم اليرموك، وقد شوهدت عشرات السيارات تقل عائالت تدور في شوارع خان الشيح 

وقربالمساجد صباحا لحين اتخاذ قرار فتح المدارس حيث تم استيعاب كم كبير منهم في ثالثة مدارس تم 
فتحها إضافة إلى ثالثة مدارس مفتوحة سابقًا منذ شهر تموز الماضي، كما تم استقدام دفعات من 

 .العائالت بواسطة باصات األونروا قادمين من مركز تدريب دمشق في المزة إلى مراكز اإليواء في المخيم
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  إلى مخيم خان الشيحدخوألعدادضخمةمنالنازحينالقادمينمنمخيماليرموك

 
 :إفراج

تم االفراج عن األخ إبو إسالم الشمبي اليوم فجرًا، ما أفادنا به هو أن الجهة الخاطفة هي جهة رسمية 
ولكنه ال يعرف من هم نهائيًا، بقي معصب العينين من أول لحظة وحتى خروجه، هناك آثار ورضوض 

عمى اليد من أثر التقييد فترة طويمة، تم استجوابه حول المسمحين في مخيم حمص ودخول السالح 
 .وعالقته بالمجموعات المسمحة
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