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

 والستون الخامسا دالعد, 8/1/3101 الثالثاء
 

كوادر حركة  اثنين منشهداء في المخيمات الفلسطينية في سورية، واألمن السوري يعدم ميدانيًا  ثمانية
 .مخيم الحسينية، وقصف على مخيمي اليرموك والحسينية بالقرب منحماس 

 
 :شهداء
 :شهداء في المخيمات الفلسطينية، والشهداء هم ثمانية

 .اسشتهد اثر القصف على مخيم اليرموك "يحيى شطارة"الشهيد الشاب  -
استشهد إثر القصف على شارع اليرموك جانب بن األمراء في مخيم  "محمد ديب"الشهيد  -

 .اليرموك
اشتشهد إثر القصف على شارع اليرموك جانب بن األمراء في مخيم  "محمد طعمة"الشهيد  -

 .اليرموك
تشهد إثر القصف على شارع اليرموك جانب بن األمراء في مخيم سا "حسن شتيوي"الشهيد  -

 .اليرموك
 .برصاص قناص بالقرب من فروج اللورد في مخيم اليرموك "محمود اللحام"استشهاد  -
، أعدم ميدانيًا على أيدي عناصر األمن السوري الموجودين بالقرب "هالل صالح عمر"الشهيد  -

 .من مخيم الحسينية، وعثر على جثمانه عند مسجد السيدة عائشة في مخيم الحسينية
، وهو أحد كوادر حركة حماس في سورية، أعدم ميدانيًا على أيدي "عصام خزاعي"الشهيد  -

بالقرب من مخيم الحسينية، وعثر على جثمانه عند مسجد عناصر األمن السوري الموجودين 
 .السيدة عائشة في مخيم الحسينية

استشهد اليوم برصاص قناص عند بداية مخيم اليرموك، تم دفنه في  "محمد سعيد زياد"الشهيد  -
 .مقبرة الشهداء القديمة
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 صالح هالل عمر الشهيد     خزاعي عصام الشهيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شطارة يحيى الشهيد
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسلنا عن استمرار الحصار لليوم السابع عشر للتوالي على المخيم، ومنع الحواجز األمنية لدخول 
المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، وأنباء عن نفاد مادة الطحين منه بشكل كامل، ومن جانب آخر أكد 

لرئيسي بالقرب من بن األمراء، وأدى ذلك الستشهاد مراسلنا عن سقوط قذيفة في منتصف شارع اليرموك ا
أربعة من أبناء المخيم، باإلضافة المرأة لم يتم تحديد هويتها بعد، كما أشار مراسلنا الستمرار حاالت 

برصاص قناص بالقرب من فروج اللورد في المخيم، كما  "محمود اللحام"القنص حيث استشهد السيد 
سقطت قذيفة أخرى على بناء سكني في منطقة العروبة مما أدى ألضرار مادية ووقوع عدة إصابات، أما 
عن عودة األهالي فقد نّوه مراسلنا عن عودة بعض العائالت إلى المخيم لكن بشكل قليل، وأنهم دخلوا 

 .المخيم مشيًا على األقدام
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 اليرموك شارع في القذيفة سقوطمكان 

 
 مخيم الحسينية

أفاد مراسلنا في مخيم الحسينية عن تعرض المخيم للقصف، حيث سقطت قذيفتين في المشروع القديم، 
 .وقذيفة بالقرب من مخفر الحسينية، كما أكد مراسلنا استمرار أزمات الكهرباء والمحروقات في المخيم

 مخيم خان دنون
مراسلنا في مخيم خان دنون، استمرار تدفق النازحين من مخيمي السيدة زينب واليرموك حتى نقاًل عن 

 .اليوم، وسماع أصوات انفجارات في المنطقة المحيطة بالمخيم
 

 :مفقود
 :وردتنا معلومات عن فقدان

وذلك  3182/18/10منذ يوم االثنين صباحًا بتاريخ / عاما 81/ "أحمد فيصل عثمان"الشاب  -
 .دخوله مخيم اليرموكبعد 
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عامًا تقريبًا ولقد خرج  23من سكان مخيم فلسطين يبلغ من العمر  "محمد عبد الرزاق سالم"السيد  -
 .اء بعض االغراض ولم يعد حتى االنمن منزله بمخيم فلسطين منذ شهر وعشرة ايام تقريبا لشر 

 

 
 

 عثمان فيصل أحمد المفقود
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