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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا 671استشهاد أربعة الجئين فمسطينيين في سورية يرفع الحصيمة الموثقة إلى 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الخامس عشر19/11/2012االثنين 

غراء مادي لمن يقبل بحمل السالح في مخيماأربعة شيداء، واستيد  ف لمخيم سبينة بقذائف ىاون، وا 
. النيرب

 
:  شيداء

أربعة شيداء جدد ينضمون إلى قافمة الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا نتيجة القصف العشوائي، الشيداء 
: ىم

 .من سكان مخيم سبينة برصاص قناص أثناء عودتو من عممو" عماد جبر"الشييد  -
 نتيجة سقوط القذائف عمى شارع المدارس في تفمسطينية استشيد" رحمة قاسم نيار"الشييدة  -

 .مخيم سبينة
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك استشيد صباح يوم " فراس محمود شيابي"الشييد  -

 . في منطقة المزه19/11/2012االثنين 
استشيد في منطقة عدرا من سكان مخيم اليرموك وىو من عناصر جيش " محمود الكردي" الشييد -

 .التحرير الفمسطيني الذين تم إرساليم إلى منطقة عدرا
 . شهيداً 671وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين في سورية إلى 

 
 

 

 

 

 الشهابي محمود فراس الشهيد      الكردي محمود الشهيد
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 مخيم اليرموك
 :شيد مخيم اليرموك اليوم سقوط العديد من القذائف

 ظيرًا سقطت قذيفتين صوتيتين عمى شارع المنصورة مما أدى إلى إثارة 11:38 ففي الساعة -
 .الخوف والفزع بين األىالي

 مساًء سقوط قذيفة في شارع المغاربة حارة صيدلية البيطار، أوقعت 4:30وُسجل في الساعة  -
 .العديد من اإلصابات

 سقطت قذيفة في منطقة الدوار شارع فمسطين عمى بيت الشيخة وأدت إلى 6:23وفي الساعة  -
 .إصابة بميغة في ساقو حيث تم نقمو إلى مشفى خارج المخيم" عادل شيخة"إصابة 

 سنة بطمق ناري 60وفي سياق متصل أصيب أحمد سميمان فمسطيني الجنسية يناىز من العمر  -
 .في البطن من قناص متموضع في حي الزين، ونقل إلى مشفى فمسطين

 مخيم سبينة
استيدف مخيم سبينة لالجئين الفمسطينيين بقذائف ىاون أدت إلى سقوط عدد من الشيداء والجرحى، 
والشيداء ىم امرأتان أحداىما فمسطينية الجنسية واألخرى سورية الجنسية، أما بالنسبة لمجرحى فعرف 

 .منيم الشاب مروان الشمموني فمسطيني ويحيى اليوسف سوري وىو ابن الشييدة مريم
 مخيم النيرب

تواردت أنباء من أىالي مخيم النيرب بقيام مسؤولي الحواجز التابعة ألحدى الفصائل المؤيدة لمنظام 
مجموعة "السوري بتسميح عدد من شباب المخيم العاطمين عن العمل، وأكد أحد أىالي المخيم لمراسل 

س لكل شاب يقبل حمل . ل ألف١٥بأن مسؤولي الحواجز قاموا أيضًا بدفع مبمغ مالي يقدر بــ" العمل
.  عاماً ١٧السالح، وأضاف أن المشكمة تكمن في أعمار ىؤالء الشباب الذين ال تتجاوز أعمارىم 

 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية بأن قذيفتين سقطتا بالقرب من مخيم الحسينية في الساعة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 سقطت قذيفتين في 4:30وفي الساعة ،  صباحًا سببتا حالة من اليمع والخوف ألىالي المخيم10:00
منطقة المشروع الجديد بشارع المدارس، نجم عنيا وقوع ثالث إصابات ىم امرأة وطفمين، أما في ساعات 

المساء فقد شيد المخيم سقوط المزيد من القذائف وسمعت أصوات إطالق النار حيث سادت حالة من 
. التوتر والقمق في المخيم
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:  إفراج
إلى أىميا سالمة بعد اختفاء دام ثالثة أيام، ولم يتسن لمراسل " ريم محمود محمد"عادت الشابة الفمسطينية 

. المجموعة معرفة الجية التي اختطفتيا نظرا لحساسية الموضوع
 

 :مفقودون
 أثناء خروجو إلى منطقة جوبر، ولم يعرف عنو شيء " سنة51"فقد سييل محمود عمايري العمر  -

 .حتى اآلن
من أمام فرن أبو فؤاد ولم ترد أي  ( عاماً 27)يبمغ من العمر" طارق ياسر رشدان " الشابفقد -

 .أنباء عنو
 ولم يعد 17/11/2012 من منزلو في حي التقدم بتاريخ" محمود حسين غباري"خرج الشاب  -

 .حتى ىذه المحظة
، حيث 14/11/2012يوم األربعاء " محمود سعيد الشنيني"انقطعت أخبار الشاب الفمسطيني  -

 .شوىد آخر مرة فييا أمام مستوصف محمد الخامس
، أثناء توجيو من 4/11/2012منذ يوم  ( عاماً 39)" عمي محمد الرفاعي"فقد الشاب الفمسطيني  -

 .مخيم الحسينية إلى عممو في الحجر األسود
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 رشدان ياسر طارق المفقود       عمايري محمود سهيل المفقود
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 غباري حسين محمود المفقود
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