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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 698

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثامن والعشرون, 2/12/2012األحد 

شييدين وأوضاع معيشية مأساوية في مخيم الحسينية، أربع جثث مجيولة اليوية في مخيم اليرموك، 
 .وثالثة أخرى في مخيم خان الشيح،إضافة لحممة اعتقاالت في مخيم النيرب في حمب

 
 :شهداء

 .شهيداً 698شييدين في مخيم الحسينية يرفع الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين في سورية إلى 
 :الشيداء ىم

 متأثرًا بجراحو، 29/11/2012الشاب شادي محمد محمود، الذي استشيد يوم الخميس الماضي  -
 .وىو من سكان مخيم الحسينية

 صادق الصادق الذي استشيد جراء االشتباكات عمى طريق المطار بالقرب من الجسر الميندس -
 .الخامس

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية في مخيم اليرموك،عن العثور عمىأربع جثث لشيداء 
، "الكوسكو مارت"مجيولي اليوية في المخيم، حيث ُعثر عمى جثتين بالقرب من شارع الثالثين خمف 

وجثتين ثانيتين في شارع صفورية مقابل مكتبة الحرية، كما وردت لمراسمناأنباء عن حممة اعتقاالت في 
المخيم طالت عدة شباب من المخيم ُعرف منيم محمود موعد وأربعة من أشقائو، إضافة إلى نادر 

، وشاب من عائمة شنار،ىذا وقد انقطع التيار الكيربائي لمدة تسع ساعات "أبوعكرمة"عمايري الممقب 
 .عن مناطق واسعة من المخيم، وأضاف مراسمنا عن استمرار القصف عمى المناطق المجاورة لممخيم
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 1/12/2012 راكب الذي تم سقوط قذيفة خمفه عصر يوم السبت 24الباص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جثث مجهولين الهوية في مخيم اليرموك أربعةالعثور عمى 
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 مخيم جرمانا
أكد مراسمنا في مخيم جرمانا األنباء التي تحدثت عن سقوط قذيفة بالقرب من حارة القيطية القريبة من 

 .جية المطار، ولم ترده معمومات عن وقوع إصابات حتى المحظة
 مخيم خان الشيح

 استفاق أىالي المخيم عمى وقع أنباء تتحدث عن العثور عمى ثالثة جثث في منطقة دروشا بالقرب من
مجمع أبنية الطحطوح، األمر الذي أكده مراسمنا ىناك، وأفاد مراسمنا أن الشيداء من سكان منطقة خان 

 .الشيح
 مخيم النيرب

وردتنا أنباء من مخيم النيرب تتحدث عن قيام أجيزة األمن السورية، ومجموعة من المجان الشعبية التابعة 
، باعتقال مجموعة من الشباب في المخيم، والذين كانوا يطالبون بإيقاف "القيادة العامة"لمجبية الشعبية 

" القيادة العامة"فوضى السالح المنتشر في المخيم، ويذكر أن الشباب كانوا قد حمموا الجبية الشعبية 
 .المسؤولية عن ىذه الفوضى

 مخيم الحسينية
أكد مراسمنا نبأ استشياد كل من الشاب شادي محمد محمود، الذي استشيد يوم الخميس الماضي 

 متأثرًا بجراحو، والميندس صادق الصادق الذي استشيد جراء االشتباكات عمى طريق 29/11/2012
المطار بالقرب من الجسر الخامس،وأفاد مراسمنا عن استمرار األزمة في المحروقات والكيرباء، وعن 

صعوبة بالغة في االتصاالت وشبكة االنترنت، كما أشار مراسمنا عن أزمة كبيرة في المواد الغذائية في 
لى المخيم،األمر الذي دفع العديد من عائالت المخيم لمنزوح إلى  المخيم، وعن صعوباتبالمواصالت من وا 

المناطق المجاورة، كما نّوه مراسمنا عن صعوبة جمع أسماء جميع الشيداء وتوثيقيا بسبب الظروف 
 .الصعبة التي يمر بيا المخيم

 
:مؤسسات عمل أهمي  

 "القسم الطبي "بالتعاون مع الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني السورية وزارة الصحةتنظم 
، (الحصبة والشالل)حممة تمقيح لألطفال النازحين في مراكز االيواء تحت سن الخمس سنوات بمقاحات 

 :وذلك في مراكز اإليواء التالية
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مدرسة الفالوجة، مدرسة المعتمد بن عباد، مدرسة أسد بن الفرا، عممًا أن الحممة تبدأ يوم غد االثنين 
 . صباحاً 11، من الساعة 3/12/2012
 

 :مفقودين
 :فقد كل من

 .الشاب سامر أحمد أبو القطن -
 .الشاب جاسم محمد المحود -
 .الشاب أحمد فرىود -

 .بالقرب من منطقة صحنايا وحتى اآلن لم تردنا أي تفاصيل عنيم
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