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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية690

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثالث والعشرون, 27/11/2012الثالثاء 

سبعة شيداء، وسقوط قذائف ىاون عمى مخيمي اليرموك والحسينية، وأىالي مخيم الحسينية يستغيثون، 
 .إلى أىمو سالما"  ىيثم عجاوييسم"مفقودون، وعودة الشاب 

 
 :شهداء

 شييدًا 690سبعة شيداء فمسطينيين في سورية اليوم، يرفعون عدد شيداء فمسطين منذ بدء األحداث إلى 
: موثقي األسماء والمكان والزمان وظروف االغتيال، الشيداء ىم

فمسطيني الجنسية من بمدة المزيريب القريبة من مدينة درعا، أستشيد " عبد الرحمن عوض"الشييد  -
 .أثر سقوط قذيفة ىاون أثناء القصف عمى البمدة

  عام، استشيد جراء القصف عمى شارع فمسطين في مخيم14عمره " أمجد ىيثم الدويري"لطفل ا -
 .اليرموك

 أعوام استشيد جراء القصف عمى بمدة الذيابية جراء سقوط قذيفة 10عمره " محمد ستيتو"الطفل  -
 .عمى منزليم

 استشيد برصاص قناص وقد وجدت جثتو وعمييا آثار "فراس مراد"الشييد المحامي الشاب  -
 .تعذيب واضحة

فمسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشيد بطمق " يـحـيـى حسـيـن مـحـاحـي"الشييد  -
 .ناري

  سنة من سكان مخيم اليرموك، استشيد أثناء50البالغ من العمر " مــحـمـد نـمـر الـعـمـر"الشييد  -
 .عودتو من مخيم الحسينية إلى مخيم اليرموك

عام، استشيدت أثر القذيفة التي 63تبمغ من العمر " أميرة محمد عمي بدوية"الشييدة السيدة  -
 .سقطت أمام جامع عبد القادر الحسيني في منتصف مخيم اليرموك
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 مراد فراس المحامي الشهيد   الكردي احمد محمود الشهيد

 
 عوض الرحمن عبد الشهيد

 مخيم اليرموك
طالق نار عمى شارع   واالشتباكات امتدت نحو 15 من جية شارع 30شيد مخيم اليرموك اشتباكات وا 

ظيرًا سقطت قذيفة عند موقف أبو حسن في  11:50الحارات المتفرعة في تمك المنطقة، وفي الساعة 
. صابة شخص آخرإشارع فمسطين أدت إلى استشياد طفل و

:  مساًء فقد سجل سقوط عدة قذائف عمى المخيم منيا8:40أما في الساعة 
  سقوط قذيفة بجانب مخبز اليرموك المجاور لجامع عبد القادر الحسيني، وأسفرت عن وقوع

العديد من اإلصابات منيا ثالثة جرحى من أبناء الشيخ أبو عمر العمري أحدىم نقل إلى مشفى 
. المجتيد

  بجانب مدرسة ترشيحا8سقوط قذيفة في منتصف شارع حيفا جادة  .
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 سقوط قذيفة عمى مبنى الشبيبة في ساحة أبو حشيش ونجم عنيا عدة إصابات .
 سقوط قذيفتين بالقرب من دوار فمسطين جانب مدارس الوكالة مترافقة مع اشتباكات في المنطقة. 

 القادر عبد جامع جانب سقطت التي القذيفة ثارآ
مخيم الحسينية 

أن حالة من الفزع والخوف سادت في أرجاء المخيم وذلك بعد سقوط أكثر " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
من خمس قذائف وحدوث اشتباكات عنيفة عند مدخل المخيم، ونوه المراسل أن حالة الخوف والتوتر 
تجمت بشكل واضح من خالل إغالق معظم المحالت التجارية ألبوابيا، في ظل انقطاع كامل لمتيار 

بأن مخيم الحسينية تعرض في " مجموعة العمل"الكيربائي لميوم الثاني عمى التوالي، كما أكد مراسل 
. ساعات المساء لقصف بقذائف الياون وُسجل سقوط أربع قذائف في الدقيقة الواحدة

ومن جية أخرى طالب سكان مخيم الحسينية الفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير والمنظمات اإلنسانية 
والدولية واألونروا النظر إلى حاليم وخاصة بعد أن منعت مادتا المازوت والبنزين عن محطات الوقود 
المجاورة لممخيم، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وخطوط الياتف األرضي والخموي وعدم توفر الماء 

. لدييم
 

 :مفقودون
فمسطيني سوري من سكان الحجر األسود اختفى من حوالي شيرين " طارق عمي ديب" فقد الشاب -

لى اآلن لم يعرف عنو شيء  .في مكان عممو في دمر وا 
 اثناء خروجو الى 25/11فمسطيني الجنسية منذ يوم األحد  ( عاماً 50)" يونس يحيى البطل" فقد -

 .منطقة دمر ولم ترد اي معمومات عنو حتى المحظة
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 البطل يحيى يونس المفقود    ديب عمي طارق المفقود
 

: إفراج
 .إلى أىمو سالما بعد فقدانو في منطقة المزة منذ أيام"  ىيثم عجاوييسم"عودة الشاب 

 

 
 عجاوي هيثم يسم الشاب

mailto:info@prc.org.uk

