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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين في سورية 672

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ،العددالسادس عشر20/11/2012الثالثاء

شييد، ىدوء حذر في المخيمات الفمسطينية، استمرار سقوط قذائف الياون عمى مخيم اليرموك، االتحاد 
. العام لطمبة فمسطين يصدر قرارًا بتجميد عضوية حركة حماس فيو

 
 :شهداء

 في منطقة البويضة بريف 15/11/2012استشيد الشاب عبد القادر محمود فمسطيني الجنسية بتاريخ 
. دمشق

.  شهيداً 672وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين في سورية إلى 
 

 مخيم اليرموك
لم ييدأ ليل مخيم اليرموك من تحميق لمطيران الحربي وسماع أصوات أزيز الرصاص وسقوط القذائف 

 فجرًا سقطت قذيفة عمى شارع الثالثين في الشارع الموازي لمدرسة أسد بن 1:30عميو ففي الساعة 
نما سببت حالة من الخوف واليمع  الفرات فوق أحد األبنية في الطابق الثالث ولم تسفر عن إصابات، وا 

.  ىرعوا إلخالء منازليم والنزوح إلى داخل المخيمنلدى سكان الحي الذي
 صباحًا فقد سقطت ثالث قذائف في شارع الجاعونة إحداىا سقطت عمى منزل 8:30أما في الساعة

عائمة عريشة وأخرى عمى منزل عائمة الشيخ محمد دون أن توقع إصابات، كما سقطت بنفس التوقيت 
. ثالث قذائف مدفعية بالقرب من دوار فمسطين وشارع فمسطين

 ظيرًا سقوط قذيفة في شارع اليازور الممتد لشارع صفد واقتصرت األضرار 1:30وُسجل في الساعة 
. وترافق ذلك مع سماع أصوات قصف عمى المناطق المحاذية لممخيم، عمى الماديات

والجدير ذكره أن نيار مخيم اليرموك اليوم شيد ىدوء لم يشيده منذ أيام عديدة، تخممو سقوط بعض 
. القذائف لم تسفر عن سقوط شيداء أو إصابات
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 أمس يوم زلللقصفاأثارالدمارنتيجةتعرضالمن

 مخيم جرمانا 
يعاني سكان مخيم جرمانا من نقص حاد في مادة الخبز منذ أيام عديدة، مما أدى إلى غالء في سعر 

إلى تزايد الكثافة " مجموعة العمل"ربطو الخبز ىناك، والسبب يعود في ذلك حسب تصريح أحد السكان لـــ 
السكانية في المخيم خاصة بعد نزوح العديد من سكان المناطق المحيطة لممخيمنتيجة تدىور األوضاع 

. األمنية لدييم
 مخيم الحسينية

في مخيم الحسينية بأن اشتباكات عنيفة جرت اليوم بين الجيات المسمحة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
. التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي عند مدخل المخيم

 مخيم خان الشيح
يشيد مخيم خان الشيح منذ بدء األزمة في سورية حركة طبيعة وىدوء نسبي تخممو بعض المنغصات التي 
سببت القمق ألىالي المخيم، إال أن مخيم خان الشيح مثمو مثل باقي المخيمات الفمسطينية احتضن الكثير 

من الميجريين من المناطق المنكوبة، وفتح ليم البيوت والجوامع والمدارس وقدم ليم المعونات الطبية 
 عدد الوافدين إلى  أنوالغذائية وكل مستمزمات الراحة، وحسب ما أفاد مراسمنا في مخيم خان الشيح

 نسمة تقريبًا، وىم يعانون نقص في 12000المخيم من المناطق المجاورة والقاطنين فيو بمغ اليوم 
األغطية والمباس الشتوي ووقود التدفئة وحميب األطفال، والحصول عمى مادة الخبز نظرًا لوجود مخبزين 

 األسعار وتدىور في الحالة المادية  فييشار أن سكان المخيم يعانون أيضًا من غالء، فقط في المخيم
. بسبب انتشارالبطالة نتيجة األزمة السورية
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 : فرع سورية–االتحاد العام لطلبة فلسطين 
أن االتحاد العام لطمبة فمسطين أصدر قرارا " لمجموعة العمل"ومن جانب أخر أفادت مصادر خاصة

ضمنيًا غير مكتوب أو موثق بتجميد عضوية حركة حماس فيو، وذلك دون أي إنذار مسبق متخذة حجج 
وأعذار واىية لتبرير إصدار قرار التجميد، يشار أن ىذه الخطوة تأتي مكممة لمخطوات التي قام بيا النظام 

 .السوري بإغالق مكاتب حماس في سورية وتشميعيا بالشمع األحمر
 

: مفقودون
 سنة، 52من سكان مخيم اليرموك يبمغ من العمر 1961مواليد " محمود عمي صبحية"فقد  -

، ولم ترد أي معمومات عنو 19/11/2012أثناءخروجو إلى منطقة السيدة زينب في صباح يوم 
 .حتى اآلن

 
: اختطاف
من سكان حارة المغاربة في مخيم اليرموك من قبل مجيولين " نصر أبو زيد"اختطف الشاب  -

 .مسمحين واقتادوه إلى مكان غير معموم
من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني في منطقة قطنا أثناء " عمي ىندي محسن"اختطاف المجند -

. عودتو إلى منزلو بمخيم خان الشيح من قبل مجيولين يوم أول من أمس
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