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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا 667شهيدان، والحصيلة اإلجمالية الموثقة بلغت 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الرابع عشر18/11/2012األحد 

شييدان، ونزوح ألىالي مخيم حندرات، تجدد انيمار القذائف عمى مخيم اليرموك، ونداء إلى الييئة العامة 
. لالجئين الفمسطينيين

 
 :شهداء

استشيد الالجئ الفمسطيني أحمد الحسن متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا خالل تعرض حي التضامن 
لمقصف منذ أيام، كما استشيد الشاب محمد يوسف عبدو إثر سقوط قذيفة في منطقة المشروع القديم 

 في مخيم الحسينية وبذلك ترتفع الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين في سورية إلى "شارع الخزان"
.  شهيداً 667

 
مخيم اليرموك 

قصف اشتباكات تحميق لمطيران الحربي سقوط قذائف ىاون، تدمير لممنازل، سقوط شيداء أصبحت ىذه 
الكممات الياجس والحديث اليومي لسكان مخيم اليرموك، الذي يستمر القصف عميو منذ أكثر من 

 :أسبوعين دون أي ذنب يذكر، فقد شيد المخيم اليوم سقوط قذائف الموت عمى شوارعو وحاراتو
. صباحًا قذيفتين قرب دوار فمسطين دون أن توقع إصابات 10:50حيث سقطت في الساعة  -
 ظيرًا سقطت قذيفتين بشارع القدس وراء مبنى اإلعاشة التابع لألونروا 11:42وفي الساعة  -

 .جانب بناء اليندي وبناء العشماوي ولم ينجم عنيا سوى أضرار مادية
 سقطت قذيفتين عمى شارع اليرموك األولى في دخمة فرن حمدان والقذيفة 3:30أما في الساعة  -

 .الثانية بجانب حمويات ماىر دون أن تسفر عن إصابات
 تقريبًا سقوط قذيفة مقابل مشفى فمسطين، عمى بناء في حارة غذائيات 3:20وُسجل في الساعة  -

 .الزغمول ولم يصب أحد بأذى
ومن جانب آخر ناشد أىالي مخيم اليرموك الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين ممثمة بالسيد عمي  -

مصطفى لمتحرك العاجل والتوسط لدى المحافظة لتأمين معدات ثقيمة لرفع األنقاض عن البناء 
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الذي سقط يوم أمس في منطقة شارع الثالثين وذلك بعد تأكدىم بوجود السيد خضر الدسوقي 
 .وابنو تحت أنقاض البناء المنيار

 

 
 2012-11-18 بتاريخ الجلبوط بيت منزل المدارس شارع في سقطت التي القذيفة

 مخيم حندرات
عمى خمفية سيطرة العناصر المسمحة التابعة لمجيش الحر في حمب عمى حاجز الكندي ودخوليا مخيم 

حندرات منذ أيام عديدة، تواردت أنباء عن استعداد الجيش النظامي القتحام المخيم بيدف إعادة سيطرتو 
عر والخوف لدى أبناء المخيم واضطرىم لمنزوح إلى ذعمى المناطق التي فقدىا، مما سبب ىذا حالة من ال

مخيم النيرب ومناطق أخرى تخوفًا من الصراع الذي سوف ينشب ىناك، وأفادنا مراسمنا ىناك بنبأ سقوط 
 مساًء عمى مخيم حندرات بجانب مدرسة ناصر الدين عمى الجبل الذي 8:55قذيفة ىاون في الساعة 

. يتوضع عميو المخيم دون أن توقع أية إصابات
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 مخيم النيرب
في مخيم النيرب نبأ استمرار انقطاع التيار الكيربائي في المخيم منذ مساء " مجموعة العمل"أكد مراسل 

. أول أمس، مما أدى إلى انقطاع شبكة االنترنت واالتصاالت
 مخيم خان الشيح

 خرجوا 2وبئر السبع  1 في مخيم خان الشيح بأن طالب مدرستي بئر السبع" مجموعة العمل"أفاد مراسل 
بمسيرة عفوية بعد انتياء الدوام لمتضامن مع أىميم في قطاع غزة، رددوا فييا ىتافات تستنكر قصف 

. العدوان الصييوني لقطاع غزة
مخيم الحسينية 

شيد مخيم الحسينية منذ ساعات الصباح الباكر تحميقًا لمطيران الحربي فوق سمائو، وترافق ذلك مع 
سماع أصوات قوية لالنفجارات الناجمة عن قصف المناطق المجاورة لممخيم، وانقطاع لمتيار الكيربائي 

  مساًء شيد مخيم الحسينية سقوط قذيفة في منطقة المشروع القديم11:30لساعات طويمة، وفي الساعة 
صابة عدد من األشخاص"شارع الخزان" .  أدت إلى استشياد الشاب محمد يوسف عبدو، وا 
 

: مفقودون
 سنة فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، شارع 24فقد الشاب محمد خالد فؤاد أبوعيد  -

. ، ولم ترد أي معمومات أو أنباء عنو حتى اآلن10/11/2012المدارس منذ يوم السبت 
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