
 
 

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

 
 

 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
طالق نار على سيارة إسعاف  ستة شهداء منهم أربعة ُأعدموا ميدانيًا في مخيم درعا وا 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد السادس10/11/2012السبت 

حالة خوف وترقب من مصير مجيول يعيشيا أبناء المخيمات الفمسطينية في سورية، وىدوء حذر يقطعو 
 ..صوت ىدير الطائرات وأزيز الرصاص وسقوط القذائف

 
 :شهداء

أربعة شبان فمسطينين أعدموا ميدانيًا يوم أمس في حي السحاري الذي يقع في األطراف الجنوبية لمخيم 
، ( سنة19)وىو طالب طب، الشييد زاىر الشيخ قاسم  ( سنة19)الشييد نايف الشيخ قاسم : درعا، ىم

، وشييد رابع من عائمة الوحش لم ُيعرف اسمو ( سنة30)وىو طالب ىندسة، الشييد عمار أبو عابد 
 .األول

 

 
 الشهيدان األخوان نايف الشيخ قاسم وزاهر الشيخ قاسم
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كذلك انضم شييدان جديدان من مخيم اليرموك إلى قافمة الشيداء الفمسطينيين في سورية يوم أمس، وىما 
الذي قضى تحت التعذيب بعد أن اعتقل من المشفى حيث كان  (1993مواليد )الشييد سامح الخيال 

ُيعالج من شظايا القذيفة التي سقطت عمى المخيم، والشييد نور أنور محمود من المجان األمنية إثر 
 .اشتباك حصل يوم أمس في منطقة العروبة بين المجان األمنية والمجموعات المسمحة

 شييدًا، فضاًل عن أكثر من مئة 630وبيذا يصبح عدد الشيداء الموثقة أسماؤىم من فمسطينيي سورية 
 .شييد فمسطيني لم ُتعرف أسماؤىم

 
: مخيم اليرموك

في الساعة الحادية عشر ظيرًا من يوم أمس دارت اشتباكات عنيفة في األجزاء الجنوبية من مخيم 
  وأسفرت وعناصر المجان األمنية،مجموعة مسمحةاليرموك في منطقة العروبة وحي التقدم بين 

االشتباكات عن قيام مجموعة مسمحة بإلقاء القبض عمى مصطفى تميم الممقب بالطمطم قائد مجموعات 
 التي وقعت بالقرب من االشتباكاتالمجان األمنية في منطقة العروبة داخل مخيم اليرموك وذلك بعد 

. سفريات الكرمل
عيد مشارع فمسطين قرب في وشيد مخيم اليرموك في ساعات المساء سقوط قذيفة عمى قيوة ىادي كافيو 

 الشعب الفمسطيني إلغاثة تابعة لمييئة الخيرية إسعافالبشير لكنيا لم تنفجر، كما اسُتيدفت سيارة 
 الرصاص عمييا من قبل مسمحين بالقرب من شارع إطالق بيا المسعف محمد واضح جراء وأصيب

. مدير شبكة المخيم اإلخبارية وهالثالثين، ُيشار إلى أن محمد واضح 
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 صورة المسعف محمد واضح

رّدًا عمى اختطاف تقوم  األمنيةحدى صفحات التواصل االجتماعي بأن المجان إ ُذكر فيومن جية أخرى 
 من المجموعات المسمحة التي تحاول اقتحام مخيم اليرموك منذ عدة عنصراً  (35) باختطافأحد كوادرىا 

. أيام لم يتسنَّ التأكد من صحتو
 

 :مخيم خان دنون
وىو استشيد في إلى مثواه األخير،  (عمي وليد فيد) مخيم خان دنون لوداع شييد المخيم أىاليخرج 

. أيامضابط من جيش التحرير الفمسطيني قبل ثالث جرح فييا محاولة اغتيال 
 تضامنًا مع األخيرة األيام في إضراباً  في مخيم خان دنون األونروا شيدت مدارس آخرمن جانب 

.  الروضات والثانوية الحكومية لم تعطلأنالمدارس في المخيمات الساخنة غير 
 واليرموك نزح ة الماضي مخيمات الحسينية والسيدة زينب والسبين األسبوعونتيجة القصف التي تعرضت لو

 أبناء وسرعان ما احتضنيم ،الساحات والشوارعفمسطيني افترشوا  آالفخمسة نحو  مخيم خان دنون إلى
 إلىن في مخيم خان دنون ي وبعد اليدوء الذي شيده مخيم الحسينية تقمص عدد النازح،المخيم في بيوتيم

.  نازح3000
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تشييع الشهيد المجند علي وليد فهد  

 :مخيم الحسينية
،  إلى المخيم، وعادت الحياة طبيعية في المخيم من فتح لألسواق والمحال التجاريةنالنازحيعاد معظم 

.  غداً ُينتظر إعادة فتح المدارس فيوو
 

: مخيم خان الشيح
 أنباء عن وجود سيارة مفخخة مركونة في مخيم خان الشيح قام عناصر من األمن والجيش انتشرت
 الطرقات ومنع األىالي من التجول، وتبين أن السيارة غير مفخخة انسحبت ىذه القوات بإغالقالسوري 

.  وشوارع المخيم المقابمة لواإلسكانمن مفرق 
 

: مخيم النيرب
 بصعوبة كبيرة بسبب االشتباكات والقصف عمى إالعون الخروج منو يبناء مخيم النيرب ال يستطمازال أ

 إلى من ذلك أكثر ما استمر إذا ذاك الحصار سيؤدي إن»حد سكان المخيم يقول أالمناطق المجاورة لو، و
 اآلن في دواميا حتى األونروا لم تنتظم مدارس أخرىمن جية و.  المخيمألبناء األساسية الحاجات ادنف

.  المدارس بالنازحين فيياإشغالنتيجة 
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: نومفقود

. فمسطيني الجنسية من سكان السيدة زينب ( سنة59)ُفقد السيد عمي عبد الحميم العموري 
 

 
 د علي عبد الحليم العموريالمفقو

 متوجيًة ، صباح يوم أمس،من سكان حي التقدم، ( سنة15)سموى مصطفى عقمة  خرجت الطفمةكما 
. اآلن ولم تعد إلى منزليا حتى األسود بيت عميا في منطقة الجزيرة في الحجر إلى

 

 
سلوى مصطفى عقلة المفقودة 
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: الـاعتق
أثناء مص بح من مخيم العائدين وىو ( سنة37 ) الصغيرإبراىيمبالل عند حاجز دوار تدمر اعتُقل 

 .عودتو من عممو
 

: إفـراج
 .يومين دام  عن الشاب أمجد عبد اهلل عرسان من سكان خان الشيح بعد اعتقالأمس يوم ُأفرج
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