
 

 وضاع المخيمات الفمسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 وأول استثناء وظيفي لمفمسطينيين منذ الخمسينيات.. قصف وتفخيخ وخطف شهداء وستة

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 ، العدد الرابع8/11/2012 خميسال

 مخيم اليرموك
 الخوف واليمع تسبب في اً رئيس اً سبب باتت شديدة بقوة المخيمأنحاء  بكل القذائف أصوات سماع تواصل

 الالرادي تبول جديدة ألمراض أعراض فييم تظير بدأت الذين ،المخيمات أبناء من الصغار والكبار لدى
.  النفسية الشدة والتوتر عن الناجمة األمراض من غيرىا والقرحي الكولون التيابو

 األسود الحجر والعسالي القدم ويمدا وفمسطين شارع والتضامن أحياء من كالً  اليوم القصف استيدف فقد
. اليرموك لمخيم المالصقة

 8/11/2012 الخميس مساء مفخخة سيارة انفجرت فمسطين مخيم في نوعو من األخطر ىو تصعيد في
الدخول  األطفاء سيارات ، ولم تستطعاألبنية من العديد في النيران اشتعال وىائل حريق اندالع لىإ أدت

 جثة عمى العثور لالنفجار األولية النتائج منو. الطرقات غالقإ والحواجز منعتيابعدما  المنطقة لىإ
. أخرى صاباتإ أربع لىإ باإلضافة االنفجار حدوث مكان من القريبة المباني حدأ في ينألجز مقسومة

 وقوع بدون، األبنية حدأ عمى.. الغاز مؤسسة بجانب فمسطين شارع في قذيفة سقوط األحداث سجمت كما
. باألرواح خسائر

 صيبأ بجراح متتثراً  قضى الذي( جمال أبو )الشيابي جمال أحمد الشييد تشيع اليرموك مخيم شيد كما
.. اليرموك مخيم استيدف الذي القصف جراء مناألربعاء  بيا

 قامت فقد ،العامة لمقيادة التابعة األمنية المجانبين القوى األمنية و التنسيق نحو جديدة خطوة وفي
 في الموجود يالنظام جيشال حاجز إلى وتسميميم تقييدىم والمخيم من شبان 10 باعتقال المجان عناصر

. 30 شارع
 

 مخيم الحسينية
 شبان ثالثة المخيم ودع كما، المدفعي القصف من المشروع جية من الحسينية مخيم أطراف تسمم ولم

 الدين نور الشييد ىم و7/11/2012 يوم سحم بيت في لمحميب معمل في عمميم رأس عمىستشيدوا ا
. حسين فراس الشييد والمصري خالد الشييد والمصري

 
 مخيم خان دنون



 

 الذي فيد عمي الفمسطيني التحرير جيش في المجند الشاب استشياد عن اليوم أعمن دنون خان مخيم في
 مجيولة رصاص لرشقات آخرين ثالثة وتعرضو بعد ،بريد يصالإ أثناء جرمانا في يومين منذ أصيب

ه فارق لكن ، ويده بطنو في عممياتعدة  لو توأجري ،العسكري تشرين مشفى لىإ أسعف حيث المصدر،
. القادم السبت يوم وسيشيع الحياة،

 
 مخطوفون

 وىو منزلو لىإ دوامو من عودتو أثناء شتيوي سمير الفمسطيني الشاب اختطاف تم آخر صعيد وعمى
 70 ىحوال )ليرة ماليين خمس فدية وطمبوا بتىمو الخاطفون اتصل وقد ،المزة بحي االتصاالت قسم رئيس
 العواميد حران منطقة في الفمسطيني التحرير جيش عناصر من أربعة اختفاء عن ُأعمن كما .(دوالر ألف
 بعد عنيم االفراج تم أنو إال .البمدة في سوقأثناء ذىابيم إلى ال 13 لمكتيبة التابعين الشرقية الغوطة في

.  ساعات لعدة الحر الجيش لدى احتجازىم
 

 متفرقات
 كتائب شعار خمفية تضع درعا، في عسكرية سرية تشكيل فيديو أظير وخطير الفت تطور وفي :حماس
 في الحركة مكاتب بإغالق ليا التتسيسي البيان ندد حماس، اإلسالمية المقاومة لحركة التابعة القسام
  . ونفت مصادر في حماس عالقتيا بالمجموعة.دمشق

 الفمسطينية المخيمات استيداف ليا بيان في الفمسطينيين الالجئين تشغيل وغوث وكالة أدانت: األونروا
.  الدولية القوانين عمييا نصت التي المبادئ والنصوص وفق لالجئين الحماية بتتمينطالبت و

 التي الحقوق بعض من الفمسطينيين حرمان واستثناء األخيرة الفترة فيالحكومة  بدأت :السورية الحكومة
 مؤخراً  صدرفقد ، الماضي القرن نياتيخمس منذ السوري والفمسطيني بين ساوتو القوانين عمييا نصت

. ذلك من يستثنييم قرار إصدار تبعو الفمسطينيين، شمل توظيف إعالن السورية التربية وزارة عن
 تطرأ قد تغيرات عمى اً خطير اً مؤشر سورية في القرارت والقوانين تشيدىا التي التحوالتورأى المراقبون في 

 .ىناك الفمسطينيين الالجئين وضع عمى


