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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية793

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد السادس  واألربعون, 20/12/2012الخميس  

 
ثالثة شهداء, وعودة اآلالف من  سكان مخيم اليرموك إليه, استمرار القصف عمى مخيم درعا وأوضاع 

. إنسانية صعبة هناك
 

 : شهداء
 793ثالثة شيداء يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

: و الشيداء ىم,  شييداً 
 

 الشٍِذ الشبة  سبهز أثْ حوٍذح، اسزشِذ ثزصبص قٌبص فً هخٍن الٍزهْك ػٌذ

. حبرح ثبًٌْخ الٍزهْك للجٌبد
 الشٍِذ الشبة ػذًبى ػْض االحوذ، اسزشِذ ثزصبص قٌبص فً هخٍن الٍزهْك ػي

. حبرح ثبًٌْخ الٍزهْك للجٌبد
 الشٍِذ الطفل هحوذ الحوذاى، ػوزٍ أرثغ سٌْاد، اسزشِذ ثسجت القصف الذي

. رؼزض لَ هخٍن درػب
  ٍِذاًا  793ّثِذا ركْى الحصٍلخ الوْثقخ للشِذاء الفلسطٌٍٍٍي الذٌي سقطْا فً سْرٌخ 

 
 مخيم اليرموك
عن بدء المئات من العائالت التي " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أفاد مراسل 

نزحت عن المخيم منذ أيام بسبب تخوفيا من استيدافو بأعمال عسكرية بالعودة إليو, حيث 
تجمعت العائالت صباح اليوم عند مداخل المخيم ودخمت بشكل جماعي, وىتف األىالي في 

ومن " برا برا.. السالح.. برا برا برا" طريق عودتيم البقاء المخيم بدون سالح حيث ىتفوا 
جانبيم وجو األىالي دعواتيم لمن تبقى من أىميم بالعودة لمبيوتيم في المخيم, كما أدى 

. األىالي صالة الغائب عمى أرواح شيداء المخيم وذلك في مدرسة الفالوجة
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ثبالرفبق الذي الذي أػلٌزَ " هجوْػخ الؼول هي أجل فلسطًٌٍٍ سْرٌخ"هي جِزِب رّحجذ 

الفصبئل الفلسطٌٍٍخ الذي هي  أًَ رحٌْل الوخٍن لوٌطقخ آهٌخ، كوب أثوٌذ الوجوْػخ خطْح 

الجٍش الحز ثبالًسحبة هي الوخٍن، ّّجِذ الوجوْػخ الذػْح لكبفخ األطزاف إلػطبء 

الضوبًبد الكبفٍخ لجؼل هخٍن الٍزهْك هٌطقخ آهٌخ،  ّ طبلجذ الوجوْػخ أٌضبًا كبفخ 
الوؤسسبد اإلغبثٍخ للوسبُوخ فً إػبدح الحٍبح الطجٍؼٍخ إلى الوخٍن ، كوب دػذ الوجوْػخ فً 

ثٍبًِب الرفبق أّسغ ٌشول كبفخ الوخٍوبد الفلسطٌٍٍخ فً سْرٌخ، ّخبصخ هخٍن درػب 

الوٌكْة، ّهي جبًت آخز أ بر هزاسلٌب ػي قٍبم هجوْػخ هي  جبة الوخٍن ثحولخ لزٌظٍف 
جبهغ ػجذ القبدر الحسًٌٍ، ّّجِْا دػْح إلقبهخ صالح الجوؼخ فٍَ غذاًا، ُذا ّقذ ػقذد 

 الفلسطٌٍٍخ كبفخ اجزوبػب الٍْم فً سفبرح دّلخ فلسطٍي ًّبقشذ الزطْراد األخٍزح  الفصبئل

: فً هخٍن الٍزهْك ّارفقذ ثبالجوبع ػلى الٌقبط الزبلٍخ
. دػْح اُبلً هخٍن الٍزهْك ثبلؼْدح الفْرٌخ إلى هسبكٌِن فً هخٍن الٍزهْك - 
. ػذم السوبح ثبلوظبُز الفلسطٌٍٍخ الوسلحخ فً هخٍن الٍزهْك - 
. رشكٍل ٍُئخ ّطٌٍخ اُلٍخ الدارح  ؤّى الخذهبد فً أحٍبء هخٍن الٍزهْك - 
. رجقى الفصبئل الفلسطٌٍٍخ فً حبلخ اجزوبع دائن - 

 األهالي مخيم اليرموك صباح اليوم أثناء عودتهم الجماعية لبيوتهم

 
 مخيم درعا
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أكذ هزاسلٌب فً هخٍن درػب، اسزوزار رؼزض الوخٍن للقصف الؼٌٍف، ّسقْط  ٍِذ ّػذد 
ٍ هزاسلٌب ػي اًزشبر كثٍف للقٌبصخ فً  ْارع الوخٍن، ّأ بر هزاسلٌب  ّْ هي الجزحى، كوب ً

 .ػي اسزوزار أسهخ الخجش ّالوبء ّالكِزثبء
 

: نزوح
نقاًل عن مراسمنا عند الحدود المبنانية, أن الالجئين الفمسطينيين النازحين من مخيم اليرموك 

عّبروا عن استيائيم من دعوة ميشيل عون إلغالق الحدود في وجو الالجئين الفمسطينيين 
.  الفارين من مخيم اليرموك, ووصفوه بالعنصري

 
 :مفقودون

ورد لمجموعتنا أنباء عن فقدان الشاب محمد أحمد شريح من سكان مخيم اليرموك, حيث فقد االتصال بو 
.  أيام6منذ 

 

 
 سامر أبو حميدة      الشاب محمد أحمد شريح                                       
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