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 سورية في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي التقرير
 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة

 الثالث والستون دالعد, 6/1/3101األحد 
 
 

 .ثالثة شهداء وحصار خانق على مخيم اليرموك واشتباكات في محيطه، قصف على مخيم درعا
 

 : شهداء
 :هممخيم اليرموك، و ثالثة شهداء في 

من أهلي مخيم اليرموك، استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها منذ "حسن عليان"الشاب الشهيد  -
 .يومين

 .استشهد في مخيم اليرموك وتم دفنه اليوم في مقبرة الشهداء"عيسى علي عجاج"الشاب الشهيد  -
 .من أهالي مخيم خان الشيح، استشهد أمس في مخيم اليرموك "نادر حسن حوران"الشهيد  -

 
 اليرموكمخيم 

أفاد مراسلنا في مخيم اليرموك عن استمرار الحصار الخانق الذي يتعرض له المخيم منذ خمسة عشر 
يومًا، حيث تقوم الحواجز حوله بمنع إدخال المواد الغذائية األساسية والطبية إليه، األمر الذي أدى إلى 

، و نّوه منع دخول مواد التدفئة إليهمنية باستمرار توقف مشافي المخيم عن العمل، كما تقوم الحواجز األ
، ومن جانب آخر أكد مراسلنا استمرار  همراسلنا النقطاعجزئي في شبكة االنترنت والموبايل في

استخدمت فيه األسلحة المتوسطة والثقيلة، في محيطه  االشتباكات بين الجيش النظامي والجيش الحر
من المخيم، وفي سياق متصل أفاد أحد سكان حيث سمعت أصوات تلك االشتباكات في أنحاء واسعة 

أن "على حسب قوله مخيم اليرموك عن عدم تفائل األهالي بما يشاع من االتفاقيات عن تحييد المخيم،ف
الحصار الزال مستمرًا وكذلك القنص على األهالي لم يتوقف، كما أن الحواجز تمنع حركة السيارات على 

 ."الشوارع الرئيسية في المخيم
 

 م الحسينية مخي
، هدوء حذر في مخيم الحسينية، واستمرار "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"نقاُل عن مراسل 

 .األزمات المعيشية فيه، خاصة مع عدم توافر مواد التدفئة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة
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 مخيم خان الشيح
عن قيام األمن السوري باحتجاز حافلة للركاب من  أكد مراسلنا في مخيم خان الشيح األنباء التي تحدثت

سكان المخيم، حيث تم اإلفراج عن النساء واألطفال في حين تم اعتقال الشباب المتواجدين في الحافلة ، 
ومن جانب آخر الزال المخيم يعاني من أزمات حادة بمواد التدفئة والمحروقات إضافة الرتفاع األسعار 

 .فيه
 مخيم درعا

مراسلنا عن تعرض مخيم درعا للقصف مساء اليوم، حيث سقطت عليه ثالثة قذائف هاون، لم يتسن أفاد 
 .بسبب توتر الوضع هناك لمراسلنا تحديد أماكن سقوط تلك القذائف

 
 :مفقودين
  من سكان منطقة جرمانا، مواليد عام " محمد حمدان حمدان"تنا أنباء عن فقدان السيد ردو

 .2192\91\21فقد بتاريخ حيث ، 9191
 2192-92-22من سكان مخيم اليرموك، فقد بتاريخ  "أحمد سيف هللا عميص"الشاب  انفقد. 
 وهو من سكان مخيم اليرموك فقد بتاريخ 9199، من مواليد "محمد قاسم نجم"الشاب  انفقد ،

 .، فقد وهو بطريقه إلى المزة99-91-2192
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