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 وضاع المخيمات الفلسطينية فيسوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية759

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثاني واألربعون, 16/12/2012األحد

 
طائرة ميغ تغير عمى مخيم اليرموك، عشرة شيداء الحصيمة األولية لمقصف عميو، واستيداف لمشفى 
الباسل، قصف عمى مخيم درعا، واستمرار أزمة الخبز والمحروقات و الكيرباء في معظم المخيمات 

 .الفمسطينية

: شهداء  
.  شييداً 759 شيداء، يرفعون الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى عشرة 

:الشيداء ىم  

جراء استشيد في مخيم اليرموك،  الشاب أحمد بسام الباش من سكان شارع القدس الشييد -
 .القصف عمى جامع عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك

 .جراء القصف عمى جامع عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموكاستشيد ، معمر ناصرالشييد -
 .، استشيد في مخيم اليرموك الشاب نور عبد الكريم موسىالشييد -
 .جراء القصف عمى شارع العروبة في مخيم اليرموكاستشيدت ،  الحاجة فاطمة سويدالشييدة -
 . سرحان، إثر اصابتو براصاص قناص الشاب حسن الشييد -
 .ل، إثر اصابتو براصاص قناص في شارع اليرموك الشاب ىيثم نبيل خرطبيالشييد -
 .تجراء القصف عمى مخيم اليرموكاستشيد، مياده عبد الرحمنة الشابالشييدة -
 الشاب محمود خالد الحسن اثر اصابتو برصاص قناص في مخيم اليرموك الشييد -
جراء القصف عمى شارع العروبة في مخيم استشيدت ،  أم لخمسةةكرام ابو سمرإ السيدة الشييدة -

 .اليرموك
 .الشييدة الطفمة يارا أبو شعير، استشيدت جراء القصف عمى مخيم اليرموك -

 .ويشار إلى سقوط عدد من الشيداء لم يتم معرفة أسمائيم حتى اآلن
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 مخيم اليرموك

أفاد مراسمنا عن تعرض مخيم اليرموك لمقصف بصاروخ أطمقتو طائرة ميغ حربية عمى جامع عبد القادر 
الحسيني، الذي يأوي عدد كبير من النازحين إلى المخيم، األمر الذي تسبب بمجزرة مروعة في المخيم، 
كانت حصيمتيا عدد من الشيداء والجرحى، إضافة لمدمار اليائل الذي أصاب الجامع واألبنية المجاورة 
لو، كما أكد مراسمنا تعرض مشفى الباسل لمقصف بقذائف الياون، ىذا وقد دارت إشتباكات عنيفة بين 
الكتائب العسكرية التابعة لمجيش الحر و عناصر من الجبية الشعبية القيادة العامة، حيث أسفرت ىذه 
االشتباكات عن سيطرت الجيش الحر عمى مقرات تابعةلمقيادة العامة ، وفي سياق متصل أكد مراسمنا 

أنباء انشقاق عدد كبير من عناصر القيادة العامة، وتشكيميم لمجبية الشعبية الحرة، أما عن الوضع 
اإلنساني فقد نّوه مراسمنا عن نزوح عدد كبير من عائالت المخيم إلى المناطق المجاورة، وبقاء العديد 

منيم في الشوراع في درجات حرارة متدنية، وأكد مراسمنا فتح عدد من المدارس في منطقة الزاىرة لألسر 
النازحة، فيما طالب العديد من الناشطين في المخيم بفتح أبواب معيد دمشق المتوسط والتابع لألنروا 

الستقبال األطفال والنساء والشيوخ النازحين من المخيم، وأشار مراسمنا عن استمرار تعرض مخيم اليرموك 
، وشارع لوبية، 15لمقصف بقذائف الياون حتى المساء، حيث سقطت العديد من القذائف عمى شارع الـ 

 .وشارع صفد
 

 مخيمالحسينية
نقاًل عن مراسمنا في المخيم، ىدوء حذر في المخيم، واستمرار أزمة الخبز والمحروقات فيو، وحالة من 

 .القمق تسود المخيم بسبب القصف عمى مخيم اليرموك
 

 مخيم درعا
أكد مراسمنا في المخيم تعرض المخيم منذ صباح اليوم لمقصف، حيث سقطت العديد حيث سقطت عدة 
قذائف عمى المخيم وطريق السد ألكثرة من مرة، وكما تعرضت مدرسة زبيدة اليوم لمقصف، ونّوه مراسمنا 
أن المخيم ال يزال يعاني من أزمة خبز خانقة، وانقطاع التيار الكيربائي، إضافة لعدم توفر المحروقات 

 .فيو
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 مخيم سبينة

أفاد مراسمنا في مخيم سبينة، عن تحميق كثيف لمطيارن الحربي في سماء المخيم، وحدوث اشتباكات 
 .متقطعة عمى أطراف المخيم، ومن جية أخرى أشار مراسمنا لتفاقم أزمة المخبز والمحروقات في المخيم

 
 مفقودون

وردتنا أنباء عن فقدان الشاب بدر معروف عوض، من سكان مخيم اليرموك، حيث فقد أثناء القصف 
.عمى جامع عبد القادر الحسيني  

 

 

 
 أحد األطفال الجرحىالشييدة يا أبو شعيرالشييد معمر ناصر
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 آثار القصف عمى مخيم اليرموك
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