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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا 659والحصيمة اإلجمالية ..  مفقودًا من جيش التحرير12 وخمسة شهداء

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الثاني عشر16/11/2012الجمعة 

 جنديًا من 12وفقدان أكثر من من مخيمات السبينة ودرعا واليرموك في سورية، فمسطينيي خمسة شيداء
في مخيم درعا، وحراك شعبي لنصرة  (أبو راشد الشيخ قاسم)جيش التحرير الفمسطيني، ومداىمة منزل 

. ، كانت حصيمة ىذا اليومقطاع غزة
 

: شهداء
حصيمة ىذا اليوم نتيجة سقوط قذائف الياون في المخيمات الفمسطينية في فمسطينيين خمسة شيداء 

: سورية، ىم
 .في منطقة الجميعات بالسبينة أثناء عودتو من عمموبقذيفة شّوىتو  استشيد ،أييم الصايغالشييد  -
 . في منطقة الكاشف قرب العياداتقنصاً الشييد محمد عصام قطايشة من مخيم درعا، استشيد  -
 والخاصرة الرأس، استشيد برصاصة في (سنة 85 -أسامة  أبو)الشييد شوكت عبد المطيف كريم  -

 . دخمة مخفر التضامن، منزلو في مخيم فمسطينأمام
 .مخيم اليرموكفي  15/11/2012 استشيد يوم الخميس ،الشييد بالل عبد القادر المشيراوي -
 .مخيم اليرموكفي  15/11/2012استشيد يوم الخميس ، الشييد محمد عبد الرزاق أبو أذان -

 . شهيداً 659إلى في أحداث  سورية حتى اآلن وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفمسطينيين 
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مخيم اليرموك 
 بالتزامن مع ء المخيم والجوارلطيران المروحي في سماامخيم اليرموك، وحمق سقطت عدة قذائف عمى 

.  بشكل قويالشتباكات في حي التضامن التي ُيسمع صداىا في المخيم
 صباحًا سقطت قذيفة عمى شارع اليرموك الرئيسي حارة كاتو سالم بناء العم عمي وال 10:40في الساعة 

 دونمن  عصرًا سقطت قذيفة في شارع لوبية ساحة أبو حشيش 3.00الساعة في .  بشريةأضرار
من دون  قذيفة بالقرب من ممحمة المساء في شارع الجاعونة ت مساًء سقط4:10في الساعة . إصابات
.  أيضاً إصابات

        
 حشيش ابو ساحة في سقطت التي القذيفة مكان   عمي العم بناء عمى القذيفة سقوط

 
 في شارع فمسطين بأنو منذ ساعات الصباح شيد شارع فمسطين اشتباكات «مجموعة العمل»وأفاد مراسل 

. حاول اقتحام حي التضامنالذي عنيفة بين العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي 
لميوم الثاني عمى التوالي نظم أىالي مخيم اليرموك مظاىرة انطمقت بعد صالة الجمعة من جامع الوسيم و

في شارع اليرموك، ىتف المتظاىرون لغزة الصمود ولممقاومة الفمسطينية ونددت بوحشية االحتالل 
. الصييوني
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  الجمعة صالة بعض غزة نصرةمظاهرة 

 
 مخيم خان الشيح

تعرضت المزارع واألراضي التي تقع بين مخيم خان الشيح وبمدة دروشا لمقصف بعدة قذائف، وذلك عند 
ىذه ىي المرة األولى التي تقصف فييا تمك و، 2012\11\16يوم الجمعة  صباح من الساعة التاسعة

. المنطقة القريبة من المخيم
 

مخيم الحسينية 
ن أصوات انفجارات قوية جدًا سمعت بوضوح في أ في مخيم الحسينية أفاد «مجموعة العمل»مراسل 

. أرجاء المخيم ناجمة عن قصف المناطق المحيطة بو سببت حالة خوف ورعب لدى األطفال والنساء
 

 مخيم النيرب
 بأن مظاىرة لنصرة غزة خرجت في مخيم النيرب بحمب، بدعوة «مجموعة العمل» في خبر أورده مراسل

. شبابية وسط مقاطعة غالبية الفصائل ىناك
 فيو يعاني من أوضاع معيشية ،المخيمات الفمسطينية في سوريةعن بقية مخيم النيرب ولم يختمف حال 

شيد حيث لمظروف الحالية، استغالليم تجار و وجشع بعض الالبطالة والفقرك، في ىذه األحداثسيئة 
  . معظم المدن السوريةبخالفالمخيم موجة غالء 
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 3سعر بمغ المواد الغذائية حتى وكذلك عانى المخيم من انقطاع لمتيار الكيربائي، وفقدان مادة المازوت، 
.  ليرات9 ليرة سورية، عمما أن سعر كيمو الخبز ىو 100 ـكغ ونصف من الخبز أصبحت تباع اليوم ب

 
 مخيم حندرات 

.  أن عدة قذائف سقطت قرب دّوار المخيم في حمب في مخيم حندرات«مجموعة العمل»مراسل أفاد 
 في محاولة من قبل الجيش النظامي إلعادة ،وترافق ذلك مع حدوث اشتباكات دارت عمى أطراف المخيم

السيطرة عمى حاجز الكندي القريب من المخيم الذي سيطرت عميو العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر 
. قبل أيام

مساء اليوم عند دوار المخيم دون وقوع إصابات،  من 8:45شيد مخيم حندرات سقوط قذيفة الساعة و
م، وقد سيطر 400يبعد عن أول منزل في المخيم حوالي الذي كما سقطت قذيفة أخرى قبل مطعم السندس
. عميو العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر

 
مخيم العائدين حمص 

إزالة سجن البولوني بالكامل في أول مخيم العائدين بحمص، اليوم  ت أنو تم«مجموعة العمل»مراسل أفاد 
 مع ضم جزء من ىذا الحي إلى باطون جاىزكما تم إغالق الشوارع الفرعية بين المخيم وحي الشماس ب

نو تم اعتماد مفرق طريق الشام مقابل جامع بالل باتجاه الغرب لممدينة أوأضاف المراسل . المخيم
. الجامعية ممرًا لممخيم

 
 مخيم العائدين حماة

. وردت أنباء عن إصابة الشاب عمي جمعة من سكان مخيم العائدين في حماة برصاص قناص
 

 مخيم درعا
أبو راشد الشيخ )ن الجيات األمنية قامت بمداىمة منزل أشيود عيان عن  «لمجموعة العمل»نقل مراسل 

، الجدير ذكره أن (وسيم وجالل الشيخ قاسم)خمف مشفى اليرموك، وحطمت محتوياتو، واعتقمت  (قاسم
عدما ميدانيًا منذ أيام في حي أُ ن ين زاىر ونايف الشيخ قاسم المذيوسيم وجالل الشيخ ىما أخوة الشييد

. السحارى بمخيم درعا

mailto:info@prc.org.uk


 
 

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

 
 

 
: مفقودون

  عسكريًا من جيش التحرير الفمسطيني12أكثر من أن  «مجموعة العمل»، عممت في خبر خاص -
 . في منطقة قطنا بعتادىم الكامل16/11/2012 صباح يوم ُفقدوا

خرج الشاب عبد الغني صبحي أبو شنب من منزلو في شارع اليرموك مقابل حمويات ماىر إلى عممو  -
 .في البرامكة منذ عشرين يومًا وحتى اآلن لم يعرف عنو شيء

 
: إفراج

 من سكان مخيم ، وىو أيام من توقيفوةاإلفراج عن األستاذ الرياضي عمي شحادة الشعبي بعد ثالثتّم 
. العائدين في حمص

 
 :العمل األهمي

، والحممة ىي (ما ال تحتاجو يحتاجو غيرك) بإطالق حممة بعنوان «مجموعة سما لمدعم النفسي»قامت 
عبارة عن التبرع لصالح ممجأ في مخيم اليرموك يحتاج لمتبرع بمواد غذائية ولوجستية كشمع وشواحن 

.  طفل75 شخص منيم 200ويضم 
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