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 ألهالي المساعدات من جزء وتوزيع درعا، مخيم على جوية غارة"
 "...المخيم داخل من بدأ نار إطالق ينهيها أن قبل اليرموك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "تجمع أهالي مخيم اليرموك بانتظار المساعدات"
 

 سورية في فلسطينيين ضحايا ثالث  . 
 السيارات حركة أمام بحمص العائدين مخيم ومخارج مداخل إغالق استمرار 

 . التوالي على يوما   وثالثين ستة منذ
 بيوتهم إلى بعودتهم يطالبون برزة في حطين تجمع أهالي . 
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 : ضحايا
 ونقص التجفاف نتيجة قضيا"  شـتيـوي مـحـمـد نـهـار" المسن و سنوات، 3 العواد خالد رزان الطفلة
 . اليرموك مخيم على المشدد الحصار بسبب الطبية الرعاية
 .قناص برصاص قضى الحسينية مخيم أبناء من" المصري الشيخ أحمد علي" الشاب

 
 
 
 
 
 
 

 : اليرموك مخيم
 اليرموك مخيم إلى الغذائية المساعدات من جديدة دفعة دخول نبأ العمل مجموعة مراسل نقل

 شارع في احتشدوا المخيم سكان من آالفا   بأن المراسل وأشار التوالي، على 102 منذ المحاصر
 المساعدات على للحصول تدافعهم جراء األهالي بين اإلصابات بعض وقع إلى أدى مما راما
 .أطفال وحليب وتمر خبز لربطة إضافة غذائية مواد شملت التي
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 السيارات من عدد وانسحاب المساعدات توزيع إيقاف تم بأنه مراسلنا أفاد ذاته السياق وفي 
 المخيم داخل من نار إطالق نتيجة وذلك المخيم خارج إلى غذائي طرد 250 ب المحملة
 جرافات حاولت عندما حدث النار إطالق فأن العمل لمجموعة وردت التي المعلومات وبحسب

 المدنيين تجمع مستغلة الطرفين بين تماس نقطة يعتبر الذي الترابي الساتر بتحريك العامة القيادة
 إطالق على أقدموا الذين المخيم داخل المتواجدة المسلحة العناصر غضب أثار مما هناك،

 عناصر على كثيف بشكل النار بإطالق العامة القيادة عناصر فقامت الجرافات النارعلى
 . المدنيين بين الجرحى من عدد سقوط عن أسفر ما المسلحة، المجموعات

 3 العواد خالد رزان الطفلة هما الجوع ضحايا من جديدتان ضحيتان المخيم أهالي ودع ذلك إلى
 الجفاف جراء توفوا الذين الضحايا عدد يرتفع وبذلك ،" شـتيـوي مـحـمـد نـهـار" المسن و سنوات،
ا 78 إلى المخيم على المفروض الحصار بفعل والطبية الغذائية المواد وانعدام  .شخص 

 من عدد إخالء اليوم بدء بأنه الفلسطيني األحمر الهالل ذكره ما وبحسب الطبي الجانب من أما
 .خارجه المشافي في للعالج المخيم من والخطرة الحرجة المرضية الحاالت

 الغذائية، المواد جميع ونفاد األسعار غالء من اليرموك سكان يعاني المعاشي الصعيد وعلى
 ليرة آالف عشرة إلى تواجده حال في البرغل أو األرز من الواحد الكيلوغرام سعر وصل حيث

 طحين فهو المتوفر للطحين بالنسبة أما سورية، ليرة وخمسمئة آالف سبعة إلى والسكر سورية،
 واحدة وجبة تأكل ومنها يومي، بشكل تأكل ال بأكملها عائالت هناك أن ذكره والجدير الشعير،

 شوربة أو والصبار كالخبيزة الحشائش على اقتصر العائالت من الكثير وطعام يومين، كل
 .البهار

 
 : درعا مخيم

 بها استخدمت النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين عنيفة اشتباكات درعا مخيم شهد
 بالطيران للقصف السد وطريق المخيم تعرض مع ذلك ترافق األسلحة، أنواع جميع األسلحة
 .الماديات على أضرارها اقتصرت منه مختلفة أماكن على القذائف من عدد وسقوط الحربي

 
 : حمص العائدين مخيم
 كمادتي الضرورية، والمواد المستلزمات، في نقص من بحمص العائدين مخيم أهالي يعاني

 استمرار من يشتكون كما. الحرة المهن قطاع في خاصة البطالة نسبة وارتفاع والغاز، المازوت
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 والتشديد التوالي، على يوما   وثالثين ستة منذ السيارات حركة أمام المخيم ومخارج مداخل إغالق
 . هوياتهم وطلب دقيقا   تفتيشا   تفتيشهم خالل من األمني
 السكان عدد ارتفاع إلى أدت حمص في العائدين مخيم إلى نزحت التي األعداد أن ذكره الجدير

 . نسمة ألف 18"  حوالي إلى"  ألف 21"  من
 

 : حماة العائدين مخيم
 واالعتقاالت المداهمات بسبب حماة في العائدين مخيم على مسيطر األمني التوتر يزال ما

 الحواجز النتشار باإلضافة األخيرة، اآلونة في المخيم أبناء من العديد طالت التي العشوائية
 .المخيم ومخارج مداخل على النظامي الجيش يفرضه الذي والحصار األمنية

 
 : دنون خان مخيم
 آالف يستضيف والذي دمشق مدينة جنوب كم 17 بعد على يقع الذي دنون خان مخيم يعاني

 الحسينية وتجمع الشيح وخان زينب والسيدة وسبينة اليرموك مخيمات من إليه النازحة العائالت
 الغذائية المواد شح من له، المتاخمة المناطق من القادمين وبعض األسود والحجر الذيابية وبلدة

 .االتصاالت شبكة في وضعف الكهربائي التيار انقطاع واستمرار واألدوية
 

 : السبينة مخيم
 األحداث بداية منذ السبينة مخيم في سقطوا الذين السوريين الفلسطينيين الضحايا عدد بلغ

 التوثيق »فريق بتوثيقها يقوم التي اإلحصائيات حسب ، 1022 الثاني كانون وحتى السورية
 « شخصا   55 سورية فلسطينيي أجل من العمل بمجموعة

 مصاعب من عنه النازحون المخيم أهالي يعاني السبينة، مخيم يزال ما أخرى جهة ومن
 . عليهم سورية في الدائر الصراع انعكاس نتيجة كبيرة اقتصادية

 
 : برزة حطين تجمع
 للقصف تعرضت التي منازله في الكبير الدمار من حالة بدمشق برزة في حطين تجمع يشهد

 رغم مستحيلة إليه الوصول إمكانية و سكانه من تماما   خال المخيم أن كما والسرقة، والنهب
 . البلد برزة حي في النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين مؤخرا   حصلت التي الهدنة
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 تماس منطقة يتوسط 1م 2000 حوالي المخيم مساحة تبلغ الذي حطين مخيم أن يشار
 بجانب العام الطريق على يقع فهو النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين ما واشتباكات

 من لقربه باإلضافة(  دمشق شمال الجوية و للجيش محور قيادة يعتبر الذي)  الخدمات مجمع
 مجموعات سيطرة تحت كانت التي البلد برزة حارات يالصق كما للنظام، المؤيد البيادر حي

 عسكرية منطقة وجعله منه سكانه لطرد النظامي الجيش دفعت مجتمعة األمور الحر،هذه الجيش
 .بهم خاصة

 
 : إفراج

 أشهر، عدة دام اعتقال بعد النيرب، مخيم أبناء من" هاشم أبو أسامة صهيب" الشاب عن اإلفراج
 .هاشم أبو أسامة المهندس والده إعدام من أيام بعد جاء عنه اإلفراج أن يشار

 


