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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية737

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد التاسع والثالثون , 13/12/2012الخميس 

 
سبعة شيداء في مخيم اليرموك، مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تعبر عن قمقيا الشديد من 

استيداف المخيم والمراكز الصحية والتعميمية فيو، واستمرار أزمات الخبز والمحروقات والكيرباء في جميع 
. المخيمات الفمسطينية في سورية

 
:  شهداء

سبعة شيداء في مخيم اليرموك، يرفعون الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 
 . شييداًا 737إلى 

: الشيداء ىم
 الشييدة السيدة سحر عمي الحسن استشيدت اثر إصابتيا بشظية قذيفة في الرأس وىي من سكان

. مخيم اليرموك
الشييد يوسف خير اهلل، استشيد جراء القصف عمى شارع حيفا في مخيم اليرموك .
الشييد مجد حاميش الممقب بـ سعدية، استشيد جراء القصف عمى شارع حيفا في مخيم اليرموك .
 عام، استشيد جراء القصف عمى شارع حيفا في مخيم اليرموك22الشييد الشاب قاسم أبو سالم  .
 الشييد الطفل ياسر األبطح طالب في الصف  الخامس االبتدائي استشيدت  بالقذائف التي

. سقطت مقابل مركز األمان الطبي في منطقة المشروع في مخيم اليرموك
 الشييدة لمى األبطح استشيدت بالقذائف التي سقطت مقابل مركز األمان الطبي في منطقة

. المشروع في مخيم اليرموك
الشييدة ميا الموعد استشيد متأثرة بأصابتيا جراء القصف العنيف عمى مخيم اليرموك اليوم .

 
.  شهيداً 737وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
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 الشهيدين ياسر ولمى األبطح
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 الشهيد يوسف خير                                الشهيد الشاب قاسم أبو سالم               
 
 

 
مخيم اليرموك 

حالة من اليمع عاشيا سكان مخيم اليرموك، وذلك بسبب سقوط العديد من القذائف عمى المخيم، فقد أفاد 
مراسمنا عن سقوط أكثر من عشرين قذيفة عمى المخيم، حيث تم استيداف مناطق واسعة منو، فسقطت 

: العديد من القذائف في األماكن التالية
مشفى الباسل، مشفى فايز حالوة، بالقرب من مركز األمان، مدرسة الترشيحا، شارع الجاعونة، شارع 

، شارع حيفا، منطقةالمشروع، شارع صفورية، وقد أسفرت ىذه القذائف عن ثمانية شيداء، وعشرات 15الـ
. الجرحى، وكان االستيداف واضحاًا لممراكز الصحية في المخيم

 ومن جانبيا تعبر مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية عن قمقيا الشديد من استيداف المراكز 
الصحية والتعميمية في المخيم والتي تقوم بدور إنساني لخدمة الالجئين الفمسطينيين ىناك، وأشار مراسمنا 

، مما دفع (بالخالصة)القيادة العامة والمعروف - عن وقوع اشتباكات عنيفة في مقر تابع لمجبية الشعبية
العديد من سكان تمك المنطقة لمنزوح إلى داخل المخيم، ومن جية ثانية أكد مراسمنا استمرار أزمة الخبز 
والمحروقات والكيرباء في المخيم، فيما ال تزال تسمع أصوات االنفجارات الناجمة عن قصف المناطق 

 .المحاذية لممخيم حتى مساء اليوم
 

mailto:info@prc.org.uk


 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +96178802101  

 
 

 

صوره لمشفى الباسل بعد سقوط القذيفو بدقائق 
مخيم السبينة  

نقالًا عن مراسمنا في مخيم السبينة، عودة التيار الكيربائي لممخيم، وذلك بعد انقطاع استمر لعدة أيام، وال 
. تزال أزمة الخبز والمحروقات مستمرة حتى اليوم

مخيم النيرب 
أفاد مراسمنا عن استمرار أزمة الخبز والمحروقات في المخيم، وتترافق ىذه األزمات مع انقطاع جزئي 

. لشبكة االتصاالت الخميوية، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة في المخيم
 

 :إفراج
. وردتنا معمومات عن االفراج عن المعتقل بشار أسعد، وىو من سكان مخيم النيرب، أفرج عنو منذ يومين

 
 :أزمة الخبز والمحروقات

أكد مراسمونا في جميع المخيمات استمرار أزمة الخبز في مخيماتيم، حيث تترافق ىذه األزمة مع شٍح 
بالمحروقات ومواد التدفئة، حيث أصبحت ىذه األزمات مشتركة بين جميع المخيمات الفمسطينية في 

. سورية
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 طــابور الخبـــز أمـــام فـــرن طيـــارة في مخيم اليرموك
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 من آثار القصف على مخيم اليرموك
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