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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهداء الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية806

 مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية
 العدد الثامن  واألربعون, 22/12/2012السبت  

 
الهيئة الوطنية األهمية الفمسطينيين "تسعة شهداء, واشتباكات وقصف عمى مخيم اليرموك, إطالق 

, قصف عمى مخيم الحسينية, وقوات األمن السوري تقوم بإفراغ معهد  "إلدارة شؤون مخيم اليرموك
. االليانس من النازحين من أهالي مخيم اليرموك

 
 : شهداء

 806تسعة  شيداء يرفعوف الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا في سورية إلى 
: و الشيداء ىـ,  شيداء

 الشييد عمي ياسيف العبد استشيد اثر القذيفة التي سقطت عمى آخر شارع اليرموؾ بالقرب مف محؿ
. البقاعي 

 الشييد أحمد زينب استشيد اثر القذيفة التي سقطت عمى آخر شارع اليرموؾ بالقرب محؿ البقاعي .
 15الشييد خالد عمايري , استشيد برصاص قناص عند شارع الػ  .
 الشييد أمجد محمد فرج استشيد إثر إصابتو في مخيـ اليرموؾ وىو مف مرتبات جيش التحرير

. الفمسطيني

الشييد محمد أبوشنب استشيد ظير أمس برصاص قناص بالقرب مف مسجد زيد بف الخطاب .
 عاـ استشيد يوـ أمس برصاص قناص في مخيـ اليرموؾ58الشييد السيد وليد نجـ  .
 2012-12-12 عاـ مف سكاف مخيـ اليرموؾ استشيد بتاريخ 33الشييد بدر وليد بدر 
الشييد عثماف عادؿ شريح استشيد برصاص قناص عند مخيـ اليرموؾ .

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسمنا في مخيـ اليرموؾ, عف عودة االشتباكات لممخيـ, حيث وقعت اشتباكات عنيفة عصر اليوـ 
 بالقرب مف الكوسكومارت بيف الجيشيف الحر والنظامي, كما عاد حاجز لمجيش السوري 30عند شارع الػ 
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عند جامع البشير لموقعو, وردت أنباء عف قياـ ىذا الحاجز باعتقاؿ عدد مف الشباف أثناء عودتيـ إلى 
المخيـ, وأشار مراسمنا لتواجد عدد كبير مف عناصر الجيش السوري عند مداخؿ المخيـ, و أكد مراسمنا 

 وآخر 15تواجد العديد مف القناصيف في مناطؽ متفرقة مف المخيـ, حيث يتواجد قناص عند شارع الػ 
عف ثانوية اليرموؾ لمبنات, إضافة لقناص عند شارع راما, ونّوه مراسمنا عف وقوع العديد مف الجرحى 

والشيداء برصاص ىؤالء القناصيف, حيث أنيـ اليترددوف باصالؽ الرصاص مباشرة عمى المدنييف, وعف 
الوضع المعيشي في المخيـ أفاد مراسمنا عف عودة بعض مف المحالت التجارية في المخيـ لمعمؿ, إضافة 

لعودة التيار الكيربائي لممخيـ بعد انقطاع داـ يومًا كاماًل, وفي سياؽ متصؿ عمـ مراسمنا عف تشكيؿ 
لجنة إلدارة شؤوف المخيـ حيث تـ اإلعالف عف أسماء أعضائيا مف قبؿ سفارة فمسطيف في سورية, تحت 

, ومف جانب آخر أفاد مراسمنا عف "الييئة الوطنية األىمية الفمسطينييف إلدارة شؤوف مخيـ اليرموؾ"مسمى 
مراسمنا سقوط عدد مف القذائؼ مساء اليوـ عمى المخيـ, فقد سقطة قذيفة بالقرب مف معيد ابف سيريف, 

. وأخرى عند مخبز أبو فؤاد, وقذائؼ أخرى في مناطؽ لـ يتـ تحديدىا بعد
 

مخيم الحسينية  
أفاد مراسمنا في مخيـ الحسينية عف سقوط قذيفة بالقرب مف المخبز القديـ, أدت إلى استشياد إمرأة لـ 
يتثنى لمراسمنا معرفة اسميا حتى اآلف, كما أكد مراسمنا سقوط قذيفة أخرى عمى أحد األبنية في شارع 
العشرة, ومف جانب آخر أكد مراسمنا استمرار أزمة الكيرباء والمحروقات في المخيـ, كما أشار مراسمنا 

. الستمرار سماع أصوات القصؼ عمى المناطؽ المجاورة لممخيـ
 

مخيم خان الشيح 
نقاًل عف مراسمنا في مخيـ خاف الشيح استمرار معاناة المخيـ مف انقطاع التيار الكيربائي, وعدـ توفر 

. المحروقات ومواد التدفئة في المخيـ, إضافة الستمرار أزمة الخبز فيو
 

: نزوح
, أف قوات األمف السوري قامت اليوـ بإفراغ معيد  POHRنقاًل عف المرصد الفمسطيني لحقوؽ االنساف 

االليانس مف النازحيف مف أىالي مخيـ اليرموؾ و طالبتيـ بالتوجو الي مدرسة أبناء الشيداء في مدينة 
. عدرا بريؼ دمشؽ, و تعاممت معيـ بقسوة و اخرجتيـ تحت التيديد باستخداـ القوة 
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: مفقودون
: ودرتنا معمومات عف فقداف كؿ مف

 ولـ يتـ العثور 16/12/2012وسيـ حسيف محمد باالضافة الى محمد نادر وسامي حسيف منذ يوـ 
. عمى اي أثر ليـ او معرفة ايف ىـ حتى المحظة

 عاـ21شارع الثالثيف عمره - أمجد فرج مف سكاف مخيـ اليرموؾ : الشاب  .

 
 
 

              المفقود أمجد فرج                                  المفقود وسيـ حسيف محمد 

 
 

الشييد محمد أبوشنب 
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