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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية723

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثاني والثالثون, 6/12/2012الخميس 

بوادر أزمة صحية في مخيم اليرموك، ونقص حاد لممواد ،  ودرعا، قصف عمى مخيمي الحسينيةين شييد
 .األساسية في مخيمي النيرب وسبينة، ومداىمات في مخيم خان الشيح

 
 :شهداء

 723إلى يرفعان الحصيمة الموثقة  لمشيداء الفمسطينيين في سورية  في سورية، شييدان فمسطينييان
 .شييداً 

 
 :الشييدين ىما

 .الشاب حسن شحادة منصور، والذي استشيد جراء تعرضو لمقنص عند عودتو إلى مخيم النيرب -
 .استشياد الشاب خالد أبو رميمة عصفور، وىو من سكان مخيم درعا -

 
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسمنا في مخيم اليرموك، أن أىالي المخيم عثروا صباح اليوم عمى جثة مجيولة اليوية بالقرب من 
محطة عودة وخطيب في حي القدم، كما أكد مراسمنا استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن مناطق واسعة 

 ساعة في بعض المناطق، ومن جانب آخر نّوه 12من المخيم، حيث استمّر االنقطاع لمدة تجاوزت 
، عند ممعب شاكر، 15مراسمنا لخوف األىالي من تراكم النفايات في المخيم، خاصة في منطقة شارع الـ 

حيث عّبر األىالي عن خشيتيم من انتشار األمراض واألوبئة بالمنطقة، وأشار مراسمنا عن استمرار 
 .القصف عمى المناطق المحيطة بالمخيم
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 "صور لمقمامة المتراكمة عند ممعب شاكر في مخيم اليرموك"
 "حمب"مخيم النيرب
نبأ استشياد الشاب حسن شحادة منصور، والذي " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أكد مراسل 

 ومن جانب أخر أفاد مراسمنا عن دخول قوات استشيد جراء تعرضو لمقنص عند عودتو إلى مخيم النيرب،
عسكرية تحت غطاء كثيف  من المروحيات الحربية إلى المخيم، حيث كانت بمرافقة الرتل ثالث 

مروحيات، وأشار مراسمنا عن استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ عدة أيام، إضافة لسوء 
االتصاالت في المخيم، واتفاع كبير في أسعار المواد األساسية حيث وصمت أسعار ربطة الخبز نحو مئة 

 .وخمسين ليرة سورية

 
 الشهيد حسن شحادة منصور
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مخيم الحسينية 
أفاد مراسمنا في مخيم الحسينية، عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والكتائب العسكرية التابعة 

لمجيش الحر، جرت عند مدخل المخيم، حيث استيدفت كتائب الجيش السوري الحر حاجزًا لمجيش عند 
مدخل المخيم، وأكد مراسمنا  سقوط عدد من القذائف عمى المخيم، حيث سقطت قذيفة في حارة البمدية 
القديمة، ولم تسفر عن ضحايا بشرية، وقذيفة أخرى بالقرب من مركز العالج الفيزيائي، إضافة لقذيفة 

سقطت في داخل المخيم لم يتثنى لمراسمنا التأكد من مكان سقوطيا، ومن جانب آخر أكد مراسمنا استمرار 
انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم، وصعوبة كبيرة بتأمين المواد الغذائية، مع ارتفاع حاد بأسعارىا، كما 

 .أكد انقطاع المواصالت عن المخيم بسبب صعوبة الحصول عمى مادة المازوت في المخيم
 

 
 

 صورة لمقصف الذي  استهدف مخيم الحسينية
 

 مخيم السبينة 
أكد مراسمنا استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ عشرين يومًا بشكل متواصل عن المخيم، وعن ظيور 

أزمة حادة بالمواد الغذائية ، ونّوه مراسمنا لمطالبة األىالي لألنروا  بالتحرك لحماية  مدارسيا  بعد تعرض 
العديد من المدارس في المخيم لمقصف حيث كانت قد تعرضت كل من مدرسة صفورية لمقصف في 

 .االيام السابقة
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 مخيم خان الشيح 
حيث المخيم صباح اليوم، اقتحمت  قوات من الجيش السوري أننقاًل عن مراسمنا في مخيم خان الشيح، 

شممت ىذه المداىمات اقتحام لمكتب وقد قام عناصر من الجيش بحممة مداىمات استمرت لعدة ساعات، 
، و مضايقة العائمة النازحة التي كانت تقيم فيو بشكل مؤقت، حيث قاموا باستجواب أفرادىا "حماس"حركة 

عن المواد الغذائية الموجودة في المكتب، والتي كانت توزع عمى المحتاجين في المخيم عمى شكل سمل 
غذائية، وأكد مراسمنا أنو لم يتم اعتقال أي من أفراد ىذه العائمة، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن اعتقال 

عدد من أبناء المخيم خالل ىذه المداىمات 
 

 مخيم درعا 
نقاًل عن مراسمنا في مخيم درعا، استشياد الشاب خالد أبو رميمة عصفور، وىو من سكان المخيم، كما 

 .أكد مراسمنا استمرار القصف عمى طريق السد والمخيم، حتى مساء اليوم
 

 مؤسسات العمل األهمي
إضافة شارع القدس،و شارع الجاعونة،قامت اليئية الخيرية الفمسطينية، بحممة لتوزيع الخبر عمى سكان 

 . في مخيم اليرموكشارع المغاربةل
 

 
 حممة توزيع الخبز في مخيم اليرموك
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