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

 والستون الرابعدالعد, 7/1/3101االثنين 
 
 

السفارة المصرية في  ، وشبان فيه أربعةبالتزامن مع عودة بعض األهالي إلى مخيم اليرموك استشهاد 
، وأزمات معيشية خانقة في مخيمات بيروت ترفض إعطاء تأشيرات الدخول للشباب الفلسطينيين السوريين

 .السبينة وخان الشيح
 

 : شهداء
 :شهداء في مخيم اليرموك، والشهداء هم أربعة
 .الشهيد الشاب أحمد كوسى استشهد برصاص قناص عند ساحة الريجة في مخيم اليرموك -
 .الشهيد الشاب رامي مجدالوي استشهد في مخيم اليرموك، وعثر على جثمانه في مشفى فلسطين -
متأثرا بالجراح التي اصيب بها استشهد  الشاب محمد عجايني في الثالثينيات من عمره الشهيد  -

 .منذ شهرين إثر اطالق النار عليه على احد الحواجز
م اليرموك استشهد متأثرًا بإصابته، نتيجة الشهيد الشاب سامر عثمان عثمان من سكان مخي -

 .يوم 51تعرضه للضرب على رأسه على احد الحواجز منذ 
 

 مخيم اليرموك
نقاًل عن مراسلنا في مخيم اليرموك، أن اشتباكات عنيفة في محيط المخيم وقعت اليوم صباحًا حيث 

تلك االشتباكات في منطقة الزاهرة والميدان المجاورة للمخيم،  وكانتأصواتها في أرجاء المخيم،  تسمع
في حين عادت ، في شارع فلسطين وفي سياق متصل أفاد مراسلنا عن وقوع اشتباكات عند بلدية اليرموك

وقامت اللجنة الوطنية األهلية للمخيم وبمساعدة عدد من الشباب مجموعة من األهالي إلى المخيم، 
شهداء من أهالي  أربعةظيفات في شوارعه، ومن جانب آخر أفاد مراسلنا عن سقوط المتطوعين بحملة تن

 .المخيم اثنان منهم برصاص قناص
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 أهالي مخيم اليرموك يقومون بتنظيف شوارع المخيم
 مخيم الحسينية 

التدفئة، هدوء حذر في مخيم الحسينية، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عنه، ونقص حاد في مواد 
 .وانقطاع جزئي لشبكة االتصاالت الخليوية عن المخيم

 
 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسلنا في مخيم خان الشيح، أن الوضع في المخيم هادئ نسبيًا، في حين يعاني المخيم من أزمات 

تدني خانقة في الخبز والكهراباء، مع ندرة تواجد مواد التدفئة والمحروقات في المخيم، خصوصًا مع 
 .درجات الحرارة في هذا الوقت
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 مخيم السبينة
، وذلك بسبب منهنقاًل عن مراسلنا في مخيم السبينة، شهد المخيم حاالت نزوح عدد من العائالت 

الحصار المستمر عليه منذ أيام، خصوصًا بعد منع الحواجز لدخول المواد الغذائية األساسية، 
ا أن الحواجز الموجود حول المخيم سمحت مساء اليوم بدخول والمحروقات إليه، هذا وقد أفادر مراسلن

السيارات المدنية إلى المخيم وذلك بعد جهود تم بذلها من قبل الفصائل الفلسطينية في سورية ووجهاء 
 .المخيم
 
 

 بيروت
 

أفاد مراسلنا في بيروت عن توقف السفارة المصرية عن إصدار تأشيرات الدخول للشباب الفلسطينيين 
عامًا، علمًا أن السفارة المصرية في دمشق كانت تعطي تأشيرات 04وحتى  51السوريين من عمر 

الدخول للشباب في ذلك العمر بشرط مرافقة عائلتهم لهم، ولكن بعد توتر األحداث في سورية، وتوقف 
من السفارة المصرية في دمشق عن العمل، أصبح الالجئون الفلسطينييون يحصلون على تأشيراتهم 

السفارة المصرية في بيروت، واستمر العمل على هذا الحال لفترة من الزمن، لكن وبشكل مفاجئ تم رفض 
جميع طلبات الحصول على تأشيرات دخول للشباب الفلسطينيين السوريين لمصر رغم مرافقة عائالتهم 

واألطفال من دون  لهم، وذلك منذ عشرة أيام وحتى اآلن، في حين التزال مصر تسمح باستقبال النساء
الثامنة عشر، و الرجال من فوق األربعين دون تأشيرة دخول، وقد طالب الالجئون الفلسطينيون الخارجية 
المصرية حل تلك المشكلة والنظر بعين الرحمة لحالهم، خصوصًا مع توتر الوضع في سورية، وغالء 

 .المعيشة في لبنان
 

 مفقود
من  7/45/3452ود فوزي عشماوي فلسطيني خرج صباح اليوم الشاب محم وردتنا معلومات عن فقدان

 .شارع العروبة لجلب الخبز ولم يعد حتى األن 
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 نرواو األ
 

 :دمشق \ مديريةالتربيةفياالونروانقاًل عن 
 
 (األنروا)  منادارةالتربيةبوكالةالغوثالدولية"

, نظرًالتوقفالعملبمعظممدارسوكالةالغوث
 وحرصًامنادارةالتربيةعلىمصلحةطالبناواستكمالعامهمالدراسي

تفضاللسيدوزيرالتربيةبالموافقةعلىدوامطالبمدارسالوكالةفيمدارستابعةلمديريةتربيةريفدمشقبأماكنمختلفةسنبينأس
 2:24 الى 53:24 وذلكبفترةالدوامالمسائيةوبمعدلثالثساعاتيوميًامنالساعة, مائهابالتفصيل

 سبوعمناألحدالىالخمي بمعدلخمسةأيامباأل
 1/5/3452 علىأنيبدأالدوامبدءمنيومالثالثاء

 : وفيمايليسنبينأسماءالمدارسوأسماءالمديرينوالمديرات
 أميمةشرشرة – جرماناالثالثة-5
 حنانبرقاوي – ضاحيةقدسيااألولى-3
 نجاحعموري – ضاحيةقدسياالثانية-2
 عمادالبطل – ضاحيةقدسياالثالثة-0
 عايدةأبوماضي – ضاحيةقدسياالرابعة-1
 أحمدالخطيبوقصيحسين – جرمانا/  سعيدمعذىنوفل-6
 محاسنموالي – صحناياالمحدثةاألولى-7
 عزيزاأبوغيدا – صحناياالمحدثةالثانية-1
 عامرالصيد – دنون/  3خيارةدنونح-9
 نوراقويدر – دنون/  الطيبةالريفية-54
 خالدمحمد – دنون/  5عينالبيضاح-55
 نضالمحسن – ثانويةالسيدةزينببنين-53
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 اقبالعثمان – ثانويةالسيدةزينببنات-52
 محمدحورانوطارقعريفي – خانالشيخ/  5سكيكح-50
 

 – معلمينومعلمات - االداريين – خبراءتربويين)  وبناءعليهيطلبمنكافةالعاملينببرنامجالتربية
 بأقربمدرسةلمكانسكنهموذلكبدءمنيومالثالثاءااللتحاق( المستخدمين – المرشدينوالمرشداتوالكتبةالمدرسيين

1/5/3452 
 

 وأيضًاإلىطالبنااألعزاءمنالصفاألوالإلبتدائيإلىالصفالتاسعااللتحاقباحداءالمدارساآلنفةالذكروفقالمكانسكنهم
 "وننوهبأنهقريباسنعلنعنأسماءمدارسآخرىضمنمدينةدمشقألستيعابطالبنابكافةمناطقهم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد الكوسىنعوة الشهيد 
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