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 الجنوبية والمنطقة مخيم اليرموكفي  الجيش الحرحملة تطهير يقودها "
 "األسود رالحج منطقةضد جماعات منسوبة إليه من 

 
 

 وا جراء الصراع الدائر في سوريةضحايا فلسطينيين سقط أربع. 

  من منازل وشوارع مخيم درعا%  58الدمار ينال والقصف والحرق. 

 قصف على مخيم خان الشيح في ظل استمرار الحصار. 

  معاناة متفاقمة لدى من تبقى من سكان مخيم السبينة بسبب الحصار
 .المطبق للشهر السابع على التوالي
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 :ضحايا
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك شارع أم الفحم جراء  "عمر عباس"مصرع الشاب  -

 .إصابته بشظايا القصف قبل يومين
وذلك بسبب  ،2/9/2102يوم  ،من سكان مخيم العائدين "نهاد محمد الشاعر"وفاة السيدة  -

ا هربًا بأزمة ربو حادة أثناء تواجدها في الزورق الذي يقلها هي وأبنائها إلى إيطالي إصابتها
 .جحيم الموت في سورية من

عند شواطئ إيطاليا بعد وصولها مع زوجها وابنيها، بسبب " سلمى محمود دواه"وفاة السيدة  -
ما تعرضت له من أهوال ومشقة أثناء رحلتها في عرض البحر، يذكر أن الضحية زوجة 

 .من سكان مخيم اليرموك" محمد كتيلة"
ك متأثرًا بجراح أصيب بها جراء سقوط من أبناء مخيم اليرمو " عدنان قاسم"قضى الشاب  -

 .يفة بالقرب من المشروع في المخيمقذ
 

 مخيم اليرموك
سيطر هدوء نسبي على حارات وأزقة مخيم اليرموك، عكره تحليق الطيران الحربي فوق سمائه 
وسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة له، ومن جهة أخرى ما زال سكان 

على  22يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة استمرار حصار الجيش النظامي لهم لليوم المخيم 
 .التوالي والذي أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية فيه

ومن جهة أخرى أوردت بعض صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك نبأ 
 الجيشقادة  بعضباعتقال  والمنطقة الجنوبية مخيم اليرموكفي  رالح بعض كتائب الجيشقيام 
جميع  وتم إخالء, سرقات داخل المخيم بعدةا وقام الذيند واألس رالحج منطقة إلى المنسوبين رالح

 ،تلك المقرات داخل مأهالي المخي إلىد وتع مسروقات عدةد ووج نع األنباءأشارت و, مقراتهم
التصرفات غير األخالقية لهذه المجموعات التي قامت  ن أهالي المخيم عانوا كثيرًا منالجدير ذكره أ

 .العديد من البيوت والمنازل فيه باعتقال وقتل بعض أبناء المخيم وسرقة
 

 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه 
استهدفت الجهة الشرقية منه، خلفت أضرار مادية بمكان سقوطها كما أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن المخيم ومحيطه، ومن الجانب المعاشي ال يزال سكان المخيم يرزحون تحت وطأة 
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التابع للجيش النظامي على المخيم ما أدى إلى نقص حاد في  86يفرضه حاجز الـ الحصار الذي
 .أغلب المواد الغذائية والسلع وعدم توفر مادة الخبز واألدوية في المخيم

 
 مخيم السبينة

استمرار معاناة من تبقى من سكان مخيم السبينة بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي 
ارجه للشهر السابع على التوالي ما أدى إلى نقص حاد في جميع المواد على مداخل المخيم ومخ

االت والماء الغذائية واألدوية والمحروقات هذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتص
 .لفترات زمنية طويلة

 
 مخيم درعا

ت القصف من منازل وشوارع مخيم درعا بسبب عمليا% 62حالة من الدمار الكبير أصابت 
ومن جانب آخر ال يزال من تبقى  ،والحرق الذي تعرض له، ما أدى إلى نزوح عدد كبير للسكان

من سكانه يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار 
 .الكهربائي واالتصاالت عنه، هذا في ظل عدم وجود مقومات الحياة فيه

 
 نونمخيم خان د

يعاني مخيم خان دنون الذي يضم آالف العائالت الوافدة من المخيمات الفلسطينية والمناطق 
المجاورة له من شح في المواد الغذائية واألدوية وأزمة في توفر مادة الخبز بسبب عدم توفر مادة 

ر تياالطحين والمحروقات، كما يشتكي أهالي المخيم من غالء األسعار واستمرار انقطاع ال
 .الكهربائي واالتصاالت عنهم

 
 :مفقودون

لى اآلن لم " طارق زياد العمر"فقد الشاب  من أبناء مخيم العائدين بحمص، منذ ثمانية عشر يومًا وا 
 .ترد عنه أي أخبار أو معلومات
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 طارق زياد العمر
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