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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا  654خمسة شهداء والحصيلة اإلجمالية الموثقة بلغت 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الحادي عشر15/11/2012الخميس 
ىذا اليوم خمسة شيداء وعددًا من الجرحى جراء القنص والقصف، المخيمات الفمسطينية في سورية قّدمت 

 .. ومفقودًا واحدًا لم يعد منذ ثالثة أيام، وانقطع التيار الكيربائي عن بعضيا
 .الصييوني في الحرب القائمة عميياقصف تتعرض للالتي كذلك اعتصم أبناؤىا متضامنين مع غزة 

 
: شهداء

  :حصيمة ىذا اليوم في المخيمات الفمسطينية في سورية، ىمىم خمسة شيداء 
 . استشيد برصاص قناص عند سوق الصاغة قرب شارع لوبية،( سنة50 )لشييد إبراىيم الرفاعيا

  .الشييد محمد عوض ىواري من سكان الحجر األسود
  .الشييد بالل مشيراوي برصاص قناص في حي التضامن

 من سكان 14/11/2012 يوم ااستشيد، وعبد المنعم خالد أبو شمة  شمةأبوجياد فوزي الشييدان 
. عدما ميدانيًا عمى أيدي الجيات األمنية في منطقة السيدة زينبأالذيابية، 

.  شهيداً 654بلغت األحداث في سورية في فترة عدد الشهداء الفلسطينيين الحصيلة اإلجمالية ل
 

 
 الرفاعي ابراهيم الشهيد
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مخيم اليرموك 
شيد مخيم اليرموك اليوم تحميقًا كثيفًا لمطيران الحربي فوق سمائو، وترافق ذلك مع سقوط العديد من 

 وفي الساعة . انتشار كثيف لعناصر أمنية في شارع لوبية ُسّجل صباحاً 9:20 في الساعة .القذائف عميو
 أول قذيفة بجانب جامع حمزة في شارع العروبة نجم عنيا إصابة طفل بجروح ت صباحًا سقط9:50
ط عدة قذائف في حارة المغاربة قرب بيت تواتي والربيع والباب الرئيسي لمقبرة وسقتزامن ذلك مع . طفيفة

عصرًا صوت اشتباكات عنيفة في شارع فمسطين بجانب صالة الثانية  وسمع في الساعة .الشيداء القديمة
 االشتباكات تواصل وترافق ذلك مع . حمق الطيران الحربي في سماء المخيم3:45في الساعة و .ليالينا

بين العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي عمى مداخل حي التضامن في شارع 
 حيث رصد مراسمنا ىناك وجود عدد كبير من جنود الجيش النظامي بالقرب من قسم التضامن ،فمسطين

 انفجرت قنـبمة صـوتية 4:20 وفي الساعة .ووجود دبابتين تقومان بقصف حي التضامن ومنطقة الدوار
 مساًء قذيفة عمى شارع اليرموك عند 5:00 المورد في شارع اليرموك، كما سقطت في الساعة جأمام فرو

أسفرت عن تدمير جزء من سقف المنزل دون وقوع  (محل الشنغياي)ساحة الريجة عمى منزل جانب 
مساًء سقطت قذيفة ىاون في آخر شارع العروبة بالقرب من مسبح العاشق،  9:10 في الساعة .إصابات

وقذيفة أخرى بالقرب من مخبز الكرمل في حي العروبة واقتصرت األضرار عمى الماديات، وسقطت قذيفة 
.  مساًء في نياية شارع صفد من جية شارع لوبية دون أن توقع إصابات9:20 الساعة ثالثة في

 
 المغاربه شارع في الدمار
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 العروبة بشارع سقطت التي القذيفة

 
 مشفى إلىأصيبت الشابة ىيام ياسين رباح بطمق ناري بالرأس في شارع بيروت، ونقمت عمى الفور كذلك 

. الباسل في مخيم اليرموك ومن ثم نقمت إلى مشفى المجتيد بدمشق بسبب خطورة حالتيا
 

 
 رباح ياسين هيامالمصابة 

دانة واستنكار ما يتعرض لو قطاع وتضامنًا مع قطاع غزة، تظاىر  أىالي مخيم اليرموك اليوم لشجب وا 
الصمت العربي جراء ما يحدث في قطاع من  هغزة من قصف وعدوان، وعّبر أحد المتظاىرين عن غضب

 القتل يالحقنا ،غزة من قصف وتدمير، وأردف أننا كشعب فمسطيني نعيش المصاب نفسو واأللم نفسو
غزة ىون غزة ىناك صدقني »، «بالروح بالدم نفديك يا فمسطين » شعارات مثلشاركونوردد الم. اأينما كن

. «ين شيداء بالماليينحعمى القدس ري» ،«مش رح ننساك
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  غزة مع تضامنا اليرموك شباب اعتصام

 
مخيم خان الشيح 

أنو لوحظ انتشار أمني مكثف وحواجز طيارة عمى الطريق العام لممخيم، « مجموعة العمل»أفاد مراسل 
مع وجود سيارة دوشكا متمركزة بجانب محطة الوقود، وأضاف أن الجيات األمنية قامت بعمميات دىم 
لبعض المحالت والبيوت المقابمة لمحطة الوقود، وتال ذلك إغالق كامل لشارع القصور وشارع الفيالت 

. الغربية قبل انسحابيم من المنطقة
 

 مخيم الحسينية
لتيار انفجاران ىّزا أرجاء مخيم الحسينية سببيما القصف الذي استيدف منطقة المشروع، في ظل انقطاع ا

. الكيربائي عن المخيم
 

 (حلب)مخيم حندرات 
عن دخول العناصر المسمحة التابعة لمجيش  «مجموعة العمل»متابعة لألنباء التي وردتنا من مراسل 

 سيطرت ىذه العناصر عمى حاجز الكندي أنالحر إلى مخيم حندرات في حمب، وتمركزىا ىناك بعد 
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 أفاد مراسمنا بأن مخيم حندرات يعيش حالة من اليدوء حتى اآلن، إال أنو يشيد ،الذي يقع أمام المخيم
. تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو بين الفينة واألخرى

 
 مخيم العائدين حماة

سبب حالة ما  ، قوية ىزت أرجاء المخيمانفجاراتُسمع في مخيم العائدين بمحافظة حماة السورية دوي 
. من اليمع والخوف لدى أىالي المخيم كما أورد مراسمنا ىناك

 
مفقودون 

خرج من ويعمل سائق سيارة أجرة،  من سكان مخيم اليرموك (1975مواليد )أحمد خضر حجير مواليد 
 .، ولم يعد13/11/2012منزلو يوم الثالثاء 

 

 
 حجير خضر أحمدالمفقود 
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