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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية779

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد الرابع واألربعون , 18/12/2012الثالثاء 

ثالثة عشر شييدًا، غارة جوية وقصف وحاالت نزوح وأوضاع إنسانية صعبة في مخيم اليرموك، قصف 
عدامات ميدانية في مخيم درعا  عنيف وا 

 

: شهداء
 2012-12-15الشييد سامر أحمد عديس، استشيد برصاص قناص قرب مشحم عامر بتاريخ 
الشييد الشاب حازم شاكر من سكان منطقة العروبة .
  الشييد الشاب راتب النمر استشيد جراء االشتباكات في مخيم اليرموك يوم أمس
 شيداء السيد محمد أمين المصري وبناتو األربعة وىو إمام مسجد القدس في مخيم درعا
الشييد محمد جواد يوسف قنص عند المؤسسة االستيالكية في سوق الشيداء في مخيم اليرموك .
الشييد محمود موسى عبد الرحيم سكان العروبة،تم التعرف عمى جثمانو في مشفى المجتيد .
 في مخيم اليرموك15الشييد محمد عدنان جويد عثر عمى جثتو في شارع الـ  .
 الشييد خالد خميل سخنيني من أبناء مخيم حماة، استشيد في اشتباكات مخيم اليرموك
الشييد إبراىيم شميس استشيد في اشتباكات مخيم اليرموك .

. 779وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لعدد الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 الشهيد ابراهيم شميس      الشهيد محمد عدنان جويد

 مخيم اليرموك
نقاًل عن مراسمنا في المخيم، استمرار نزوح مئات العائالت عن مخيم اليرموك، وذلك بسبب سوء 

األوضاع ىناك وتخوف األىالي من اقتحام المخيم، حيث شوىدت حشود لمجيش السوري عمى مداخل 
المخيم، وىناك صعوبات كبيرة بالمواصالت حيث أن معظم األىالي اضطروا لمنزوح مشيًا عمى األقدام، 

وفي سياق متصل أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية، بيان تدين فيو جميع أعمال النيب 
في المخيم، وذلك بعد أن وردت لممجموعة معمومات مؤكدة تشير عن قيام عناصر من الجيش الحر 

باقتحام مشفى فايز حالوة، وطالبت المجموعة من كافة األطراف المسمحة االنسحاب من مخيم اليرموك، 
واالتفاق عمى يكون المخيم منطقة آمنة لمعمل اإلنساني، كما تؤكد المجموعة عمى ضرورة إفساح المجال 
لمعائالت الفمسطينية العودة لمنازليا بدون أية عوائق، ومن جانب آخر أكد مراسمنا استمرار سقوط القذائف 
عمى المخيم، حيث سقطت عدة قذائف عمى منطقة العروبة، وقذيفة أخرى عمى جادة سعسع، وقذيقة عن 
شارع القدس إضافة لقذيفة سقطت بجوار المدينة الرياضية، ونّوه مراسمنا عن استمرار تحميق طيران الميغ 

في سماء المخيم، وأنو قام باإلغارة عمى منطقة ساحة الريجة عصر اليوم، مما تسبب بأضرار مادية 
كبيرة، كما تعرض شارع صفد في المخيم لمقصف بقذيفة دبابة، فيما أفاد مراسمنا عن اختطاف فرحان أبو 

التنظيم الفمسطيني من قبل مجموعة تابعة - الييجاء األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي 
لمجيش الحر من منزلو في مخيم اليرموك، أما مساء اليوم فقد تعرض المخيم لسقوط العديد من القذائف 
حيث سقطت قذيفة عند فرن حمدان، وكمبادرة من شباب المخيم، قامت مجموعة من الشباب بتشكيل 

خمية أزمة ىدفيا تأمين دخول وخروج أىالي المخيم، كما طالب أىالي مخيم اليرموك الفصائل الفمسطينية 
. بسرعة التحرك لحماية المخيمات والالجئين، والقيام بواجباتيم تجاه أبناء شعبيم في مخيمات الشتات
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قصف بالميغ عمى ساحة الريجة 

 
القصف الذي طال اليوم محكمة اليرموك 

 
مخيم خان الشيح 

مئات العائالت وآالف النازحين ىي حصيمة " مراسل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"نقاًل عن 
النزوح إلى خان الشيح منذ يوم أمس، حيث ُفِتحت آخر مدرسة في المخيم الستقبال النازحين، وقد 

 4500امتألت جميع مدارس المخيم إضافة إلى جامع اليدى، كما أن األونروا أرسمت اليوم حوالي 
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حصة غذائية إضافة إلى وسائد وحصر، تم البدء في توزيعيم عمى مراكز اإليواء، جميع 1000بطانية و
الييئات اإلغاثية باشرت عممية التسجيل واإلحصاء لمعائالت المقيمة خارج مراكز اإليواء، حيث وصمت 

كميات متفرقة من األغطية لمجمعيات والييئات الخيرية ويتم توزيعيا اآلن، ونّوه مراسمنا أن المخيم ما زال 
. بحاجة ماسة لممساعدات وذلك بسبب األعداد الكبيرة من النازحين والتي تقدر باآلالف

 
 

مخيم درعا 
أكد مراسمنا في مخيم درعا استمرار تعرض المخيم لمقصف منذ صباح اليوم، وأشار الشتعال النيران في 
مجموعة من البيوت وذلك بسبب القصف الشديد، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا أنو تم اليوم إعدام إمام 

مسجد القدس، وبناتو األربعة عند باب المسجد، ونّوه مراسمنا عن ىدم عدد من المنازل بالجرافات، فيما ال 
 .يزال المخيم يعاني من أزمات خانقة في الخبز والماء والكيرباء

 
 الدمار الناتج عن قصف مخيم درعا

 
: مفقود
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: وردتنا معمومات فقدان كل من
 السيد عمي سعيد الشيابي من سكان مخيم اليرموك، في المنطقة ما بين مساكن الزاىرة ومخيم

. اليرموك
السيد حسين محمد عكاري عمره خمسين سنة، فقد في محيط فروج التاج أو العروبة .

 
 

 
المفقود عمي سعيد الشهابي     المفقود حسين محمد عكاري 
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