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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية727

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد السابع  والثالثون , 11/12/2012الثالثاء 

 
 

أزمة خبز خانقة تصيب معظم المخيمات الفلسطينية في سورية, نقص شديد مواد التدفئة فيها, وتجدد 
القصف على مخيم درعا 

 
 مخيم اليرموك

في مخيم اليرموك، نقص حاد في مادة الخبز " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"نقاًل عن مراسل 
في المخيم ، حيث توقف العديد من األفران عن العمل وذلك بسبب عدم توفر مادتي الطحين والمازوت ، 
فيما أشتكى العديد من أىالي المخيم من سوء معاممة المجان األمنية ألبناء المخيم بحجة ترتيب الدور عند 
المخابز ، حيث أطمق العديد من تمك العناصر الرصاص في اليواء، كما تفوه الكثير منيم بالشتائم عمى 

 ساعات، ومن جانب 6أبناء المخيم، وّنوه مراسمنا أن الحصول عمى ربطة خبز يحتاج لالنتظار أكثر من 
آخر أكد مراسنا عودة شبكتي الخميوي لمعمل في المخيم بعد انقطاع استمر حوالي اليوم، فيما تواصل 

 ساعة في اليوم، وأشار مراسمنا الستمرار سماع أصوات 15انقطاع التيار الكيربائي ألكثر من 
االنفجارات الكبيرة الناتجة عن قصف المناطق المحيطة بالمخيم، وأكد مراسمنا في المخيم اقتحام مدرسة 

الطابغة من قبل المجان الشعبية التابعة لجبية الشعبية القيادة العامة، حيث قام بعض عناصرىا باالعتداء 
.  عمى أحد الدرسين ىناك خالل فترة الدوام المسائية

 
 مخيم درعا

أكد مراسمنا في مخيم درعا، استمرار األزمة الغذائية في المخيم، وعدم توفر المحروقات بشكل تام في 
المخيم، ومن جانب آخر أكد مراسمنا تعرض المخيم والمناطق المجاورة لو لقصف شديد، وتعرض المخيم 

لسقوط قذائف بشكل مباشر، حيث تعرضت منطقة شمال الخط لمقصف العنيف، وسجمت العديد من 
. االشتباكات في أول المخيم من جية مركز سريتل وساحة بصرى
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مخيم السبينة  
أفاد مراسمنا في مخيم السبينة عن أزمة كبيرة في مادة الخبز في المخيم، وذلك بسبب منع دخول مادة 

المازوت عمى المخيم، كما أكد مراسمنا استمرار انفطاع الماء عن المخيم حيث أن أىالي المخيم يقومون 
. بشراء الماء من الصياريج، في نّوه مراسمنا ىناك عن استمرار القصف عمى المناطق المحيطة بالمخيم

 
" حلب"مخيم حندرات 

أفاد مراسمنا في المخيم، عن تشكيل عدد من المجان من أبناء المخيم، حيث تكون ميمة ىذه المجان 
تنظيم أمور المخيم من الناحية اإلدراية، بسبب ما يعانيو المخيم من ظروف معيشية صعبة وتوقف معظم 

. الخدمات اإلدارية في المخيم
 

حمص – مخيم العائدين 
أكد مراسمنا في مخيم حمص استمرار أزمة الخبز في المخيم، مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن 

. المخيم لفترات طويمة، وكما كل المخيمات الفمسطينية في سورية صعوبة توفر المحروقات في المخيم
  

مفقود  
، فمسطيني "تيسير موسى"وردت لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية معمومات عن فقدان الشاب 

الجنسية من سكان مخيم سبينة، وذلك أثناء توجيو إلى عممو في منطقة الفحامة، يذكر أن تيسير من 
.  متزوج ولو ابنة واحدة1983مواليد مخيم خان الشيح 

 

 
 المفقود تيسير موسى
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