
 
 

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

 
 

 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
اإلفراج عن جنود من جيش التحرير، سقوط قذائف عمى مدارس األونروا في الحسينية  
 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 ، العدد العاشر14/11/2012األربعاء 
سوده الكآبة والحزن عمى فراق األحبة واألصدقاء، حارات بأكمميا أصبحت خالية من سكانيا في ت يوم

 ،بعض المخيمات الفمسطينية في سورية، كمخيم اليرموك الذي يشيد منذ عدة أيام انيمار القذائف عميو
 .سكانو يفتقد فتحول المخيم الذي ال ييدأ وال ينام إلى مخيم أشباح 

 
 مخيم اليرموك

نو يوم ىادئ نسبيًا بالنسبة لأليام الماضية إال أن المشيد في مخيم اليرموك لم يتغير عن األيام أرغم 
السابقة فالقصف وتحميق الطيران المكثف ىما السمة األساسية ليذا اليوم، فقد شيد المخيم تحميقًا كثيفًا 

 10:20لمطيران الحربي فوق سمائو، وترافق ذلك مع سقوط العديد من القذائف عميو، ففي الساعة 
صباحًا سقطت قذيفة في شارع صفد جانب مكتبة الشيابي منزل آل عودة واألضرار مادية، وفي الساعة 

أفاد و . جانب ممحمة المساء أسفر عن أضرار مادية فقطة ظيرًا سقطت قذيفة في شارع الجاعون1:25
صوت انفجار كبير تبين الحقًا بأنيا قنبمة صوتية عن  ظيرًا 1:45مراسمنا في شارع اليرموك في الساعة 

.  شارع اليرموك ما أدى إلى إثارة الفزع بين أىالي المنطقةفيقرب فروج المورد انفجرت 
 13/11/2012الثالثاء في الرأس المقطوعة المجيولة اليوية التي وجدت يوم عن وفي تفاصيل جديدة 

حدى صفحات التواصل االجتماعي إبين سيارتين بكيس ورقي في شارع لوبية، أظير فيديو نشر عمى 
القيادة )ممثمين يقومون برفع الرأس المقطوعة بأيدييم، ويرددون ىتافات ضد األمين العام لمجبية الشعبية 

. أحمد جبريل وتنظيمو ميددين بمصير مشابو لجماعتو (العامة
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 قذيفة عميه سقطت لمنزل صورة                 الجاعونه شارع في القذيفة سقوط مكان

 
 

 
 القصف نتيجة صفد شارع من المتصاعد الدخان
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مخيم الحسينية 
في مخيم الحسينية أن منطقة المشروع القديم والجديد شيدت حالة من « مجموعة العمل»أفاد مراسل 

التوتر والنزوح والخوف بسبب سماع أصوات االنفجارات القوية وأزيز الرصاص في أماكن قريبة من 
 دىم واعتقال، وفي المساء ةالمخيم، وبسبب أنباء عن اقتحام العناصر األمنية لممخيم والذي يتبعو حمل

أغمقت جميع المحالت التجارية أبوابيا وتوقف السير في الشارع الرئيسي، بالتزامن مع سماع أصوات 
 .ول المخيمأبعض االنفجارات وأصوات رصاص متقطع مصدره الحاجز الموجود في 

 
مخيم سبينة 

وفي مخيم السبينة أفادنا مراسمنا ىناك عن سقوط عدة قذائف عمى مدارس األونروا، وأضاف أن القذائف 
أدت إلى وقوع عدة ، 14/11/2012سقطت بعد اشتباكات عنيفة دارت امام المدارس ظير يوم األربعاء 

. إصابات في صفوف المدنيين
 

مخيم خان الشيح 
ن المخيم شيد دخول أعداد ضخمة من النازحين إفي مخيم خان الشيح « مجموعة العمل»قال مراسل 

قادمين من عدة أماكن وخاصة من داريا التي يتخوف أىميا من عمل عسكري كبير خالل فترة قصيرة، 
. إضافة إلى القادمين من مخيم اليرموك

مميئة باألسمحة إلى مخيم خان الشيح استمميا  (فان)خر فقد وردت أنباء عن دخول سيارة آومن جانب 
أشخاص محسوبون عمى أحد الفصائل الفمسطينية المؤيدة لمنظام، وأكد مراسل المجموعة بعد لقاء أجراه 

. مع عدد من أبناء المخيم أن ىناك مخاوف كبيرة من انجرار المخيم نحو فعل عسكري
 

حمب في مخيم حندرات 
وردت أنباء عن دخول عشرات من العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر الى مخيم حندرات في حمب، 

ىالي المخيم أ وقامت بمطالبة ،مام المخيمأن سيطرت ىذه العناصر عمى حاجز الكندي الذي يقع أبعد 
. سماء موجودة لدييمأبتسميم السالح وتسميم بعض المسمحين حسب قائمة 
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: إفراج
أن اإلفراج عنيم وأكد مراسمنا في خان الشيح نبأ اإلفراج عن الجنود الثالثة من جيش التحرير الفمسطيني 

. عن كل مجند (ألفي دوالر)لف ليرة سورية أن يتم بعد أن دفع فدية مالية قدرت بمئة وخمس
 مواليد)، وسيم الخالدي (1985مواليد )يامن عبد اليادي كريم : الجدير ذكره أن الجنود الثالثة وىم

 أثناء توجييم إلى منطقة حران العواميد من أجل 13/11/2012، وعمي العرجاوي، اختطفوا يوم (1986
. إيصال المواد الغذائية لعناصر جيش التحرير في حران العواميد

.  منذ أسبوعفالذي اخُتط (رند أبو)وفي مخيم النيرب أفرج عن الميندس إبراىيم أبو ىاشم 
لى مخيم النيرب، إثناء عودتو أكما أفرج عن زياد محمود حسنة الذي اختطفتو مجموعة مسمحة في حمب 

.  ألف ليرة سورية300ه الفدية المطموبة لممسمحين وقدرىا وبعد أن دفع ذو
 

  :العمل االغاثي
 ولبنان واألردن ةأنشأ نشطاء فمسطينيون من سوري: ، وفيو«مجموعة العمل»نشرت الجزيرة نت تقريرًا عن 

 وذلك لمواجية تداعيات النزوح واليروب المستمر «ةمجموعة عمل إلغاثة فمسطينيي سوري»وأوروبا 
 مع ،في ظل تصاعد المواجيات وتواصل عمميات القتل،  في اتجاه لبنان واألردنةلمفمسطينيين من سوري

 مراقبون لسجل الكارثة الفمسطينية الممتدة منذ ما قبل عام هضافأ وصواًل إلى وضٍع ،قمة المساعدات
1948 .

وتقدم المجموعة نفسيا بوصفيا إطارًا فمسطينيًا مدنيًا بعيدًا عن تعقيدات الواقع الفصائمي الفمسطيني 
. وتباين مواقفو من األزمة السورية

وقد جرى تشكيميا بعد ورشة عمل معمقة عقدىا مركز العودة الفمسطيني في لندن الشير الماضي عن 
. ةواقع ومستقبل فمسطينيي سوري

وتعمل المجموعة عمى دراسة األبعاد السياسية والقانونية واإلنسانية لفمسطينيي سوريا، ضمن محاولة 
.  التي تغمفو حالياً «الالحراك»إلخراج الوضع الفمسطيني الراىن من حالة 

 
فرع حمب بتنفيذ مشروع توزيع  وفي مخيم النيرب قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني

لى الصف السادس إ طالب من الصف االول 900، حيث استفاد من المشروع مألبناء المخي (القرطاسية)
 .في نقاط التعميم الشعبي المجاني
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 حندرات مخيم في القرطاسية مشروع
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