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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
  الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهياء الفلسطينيين الذين سقطوا في سوريةيياًا  شه811

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العييالتاسع واألربعون, 23/12/2012األحي 

 
 وأىالي مخيم اليرموك يطالبون بخروج كافة الجيات ،تجدد القصف عمى مخيم الحسينية و،خمسة شيداء

 .، وقصف عمى مخيم درعاالمسمحة من المخيم، واشتباكات في مخيم خان الشيح
 

:  شهياء
 811 شيداء يرفعون الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى خمسة

: ىمو
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيدت أثر شظية " ميا محمد موعد"الشييدة  -

 .قذيفة أصيبت بيا منذ أسبوع
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيد اثر اصابتو " وسام نعيم القاضي"الشييد -

 .22/12/2012بشظية يوم السبت 
 . عثر عميو بجانب جامع القدس داخل سيارتو"محمود عقمة "الشييد -
 . من سكان مخيم اليرموك استشيد بالقرب ثانوية اليرموك لمبنات"أنس ابوحسان"الشييد  -
 بطمقة استشيد اثر اصابتو، فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك"عبد الرحمن حمد"الشييد  -

 .قناص في المخيم
.  شهيياًا 811وبذلك ترتفع حصيمة الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 حسان ابو أنس الشهيي

 
 مخيم اليرموك

في مخيم اليرموك، ان المخيم شيد اليوم تحميقا لمطيران الحربي في " مجموعة العمل "نقاًل عن مراسل 
سمائو، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف داخل المخيم وعمى أطرافو، حيث سقطت في الساعة 

 عصرًا قذيفة ىاون بالقرب من منيل القاعة في الطريق الواصل بين جامع الماجد ودوار البطيخة 2:40
 عصرًاقذيفتين في شارع عين 3:00ونجم عنيا ارتقاء شييدين وعدد من الجرحى، كما سقطت في الساعة 

 مساًء سقطت عدة قذائف بالقرب 4:50 دون أن تسفر عن وقوع اصابات، أما في الساعة 8غزال جاده 
 مساًء سقوط قذيفة عمى باص 5:45من فرن أبو فؤاد وأنباء عن وقوع إصابات، وُسجل في الساعة 

 واستشياد و جرح كل من بداخمو، وفي ساعات المساء حدثت 30مدني عند دوار البطيخة أول شارع 
وفي محيط منطقة البمدية وفي شارع الـ " القيادة العامة"اشتباكات عنيفة بالقرب من مبنى الجبية الشعبية 

أكد مراسمنا  و وفي أول شارع اليرموك بين الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي،30
 قذائف، أصابت عدةتعرض المخيم لمقصف من قبل الدبابة المتواجد عمى مدخمو، حيث قصف الدبابة 

إحداىا منزاًل في المخيم، فيما لم يتم تحديد أماكن سقوط باقي القذائف أما من الناحية الميدانية وفي جولة 
لمراسمنا في أحياء وحواري المخيم فقد الحظ بأن حركة السير وتواجد الناس ضعيفة في مخيم اليرموك، 
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وأشار إلى أن ىناك اغالق شبو تام لممحالت مع انتشار لمقناصين في أغمب مناطق المخيم، كما شاىد 
. انتشارًا لمجيش الحر في المخيم وىذا يدل عمى عدم انسحابو من المخيم

ومن جية أخرى وجو سكان مخيم اليرموك نداء إلى جميع األطراف المتصارعة طالبوا فيو بـانسحاب ما 
تبقى من عناصر الجيش الحر إلى خارج مخيم اليرموك بناءا عمى وعوده بالحفاظ عمى امن وسالمة 
أىالي مخيم اليرموك، وسحب القاصيين التابعين لمجيش السوري ولألمن من مشارف المخيم وبعض 

بناءا عمى وعودىم بالحفاظ عمى الفمسطينيين وأىالي المخيمات بعيدا عن األزمة، ، المناطق داخمو
عالن واضح من سفارة دولة فمسطين يوضح بنود االتفاق وآلية تنفيذه وماىية الضمانات الكفيمة  وا 

باستمراره، وتشكيل عناصر حماية مدنية مؤلفة من أشخاص مشيود ليم باألخالق الحسنة والوعي يتولون 
أمر حماية المخيم وتنظيم بعض األمور فيو عمى أن يكون ليم لباس موحد ومرجعية واضحة من أبناء 

. المخيم
 
 

 
 فلسطين شارع في غايرة قناصة رصاصة إثر العمر في مسن رجل استشهاي
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 مخيم الحسينية
أفاد مراسمنا في مخيم الحسينية عن سقوط أكثر من ثالث قذائف داخل المخيم لم تسفر عن وقوع 

. إصابات

 
  يوم أمسالحسينية مخيم على القصف آثار من

 
مخيم خان الشيح 

في مخيم خان الشيح بوقوع اشتباكات بين الجيات المسمحة التابعة لمجيش " مجموعة العمل"مراسل أفاد 
 متر عن 500الحر وعناصر الجيش النظامي عندما قام األخير بمداىمة مزرعة في منطقة العين البعيدة 

أول المخيم، حيث امتدت االشتباكات التي استخدمت فييا كافة أنواع األسمحة الخفيفة والثقيمة إلى داخل 
مخيم خان الشيح في كاًل من شارع اإلسكان، شارع القصور، ومنطقة العين التي تقع في أول المخّيم، ما 
أدى إلى اصابة عدد من منازل المخيم، وشوىد دخول ثالث دبابات وسيارتين من بمدة دروشا تمركزوا في 
الحاجز المقام أول المخيم، وقد تم قطع الطريق العام لممخيم، كما شيد مخيم خان الشيح تحميقًا لمطيران 

. الحربي فوق سمائو
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 مخيم يرعا
أفاد مراسمنا في مخيم درعا عن تجدد القصف عمى مخيم الالجئين وطريق السد مساء اليوم، حيث 

سقطت العديد من القذائف عمى المخيم لم يتسنى لمراسمنا تحديد أماكن وقوعيا، وذلك بسبب تأزم الوضع 
. ىناك، وأكد مراسمنا استمرار أزمات الكيرباء، والخبز والمحروقات

 
: مفقويون

، وذلك أثناء 2012 \12 \22يوم السبت " عاطف صبحي قدورة"نبأ فقدان " مجموعة العمل"ورد لمراسل 
 .ولن ترد عنو أي أنباء حتى المحظة (اواألونر)عودة إلى مخيم اليرموك من مركز وكالة الغوث 
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