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قصف على مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة ومحيطها يسفر عن "
 "عدد من الضحايا والجرحى

 

 
 
 

  حصار خانق على المخيمات الفلسطينية أشدها على مخيم حندرات
. واليرموك والحسينية
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 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك اليوم ومنذ الصباح، ىدوءًا حذرًا، أتاح لألىالي الدخول والخروج منو واليو، 
ولكن سرعان ما تبدد ىذا اليدوء بسقوط قذيفة عند مدخل المخيم بينما كان الناس مجتمعين 

بأعداد كبيرة عند حاجز جامع البشير، ولقد أدى ذلك إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، ولم 
كما تبع ذلك سقوط عدة قذائف عمى مناطق متعددة من  يتسن لمراسمنا ىناك معرفة أسماءىم

من جانب آخر ال يزال ، أنحاء المخيم ترافق مع حصول اشتباكات متقطعة وقعت عمى أطرافو
. التيار الكيربائي مقطوع عن مخيم اليرموك والمناطق المجاورة لو

 
 مخيم خان الشيح

مخيم خان الشيح أيضًا لم يسمم اليوم من سقوط القذائف عميو فقد رصد مراسمنا ىناك عن سقوط 
قذيفة عمى منزل أبو أشرف البالط وأخرى )أكثر من خمس قذائف في حاراتو وعمى عدة منازل 

عمى منزل محمد مظير وثالثة عمى منزل خالد محمود القضية ورابعة عمى منزل حسن صبحي 
وتشير المعمومات ، أدى ذلك إلى وقوع عدة إصابات (شعبان وخامسة عمى منزل ناجي القضية

 . الموجود في حسينية خان الشيح68الواردة إلى أن مصدر ىذه القذائف ىو المواء 
وذكر المراسل أن جواً  من اليدوء الحذر قد ساد بعد ىذا القصف، خرج خاللو األىالي لتأمين 

. احتياجاتيم األساسية والعودة إلى منازليم خوفًا من تجدد ذلك القصف
 

 مخيم حندرات
يمنع خاللو من دخول  يتعرض مخيم حندرات لميوم السابع عشر عمى التوالي لحصار خانق،

المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع لمتيار الكيربائي، أدى إلى حركة نزوح لألىالي خارج 
. المخيم

من جية أخرى وجيت مجموعات من الجيش الحر المتواجدة في محيط مخيم حندرات إنذارًا 
ال سيقومون باقتحام المخيم، وىذا إن 48لممسمحين فيو بإلقاء سالحيم خالل الـ  ساعة القادمة، وا 

. تم فعاًل سيحدث ما ال يحمد عقباه ألبناء المخيم المتبقين فيو
 

 مخيم جرمانا
تم تسجيل سقوط قذيفة ىاون في محيط مخيم جرمانا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، من جية 

وذلك بسبب اكتظاظ السكان  ،يزال أىالي المخيم يعانون من شح المواد الغذائية وغالئيا أخرى ال
ويذكر أن المخيم يستقبل في منازلو أكثر من خمسة أالف نازح جميم ، فيو، وكثرة الطمب عمييا

. من مخيمات الحسينية السبينة واليرموك
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 مخيم العائدين في حمص
من أزمات خانقة نتيجة شح المواد الغذائية وغالء  يعاني أىالي مخيم العائدين في حمص،

ويترافق ذلك مع انقطاع في خدمة االنترنت، والياتف األرضي، لميوم الواحد واألربعين  أسعارىا،
. يرافقو انقطاع متقطع لمكيرباء والماء عمى التوالي،

 
 مخيم الحسينية

شيد مخيم الحسينية اليوم حالة ىدوءًا رافقيا حركة دخول وخروج ألىالي المخيم، من حاجز 
السكة مع التدقيق الكبير من قبل عناصر الحاجز، من جية أخرى ال يزال أبناء المخيم يعانون 
من الحصار الخانق الذي يتسبب بفقدان أبسط مقومات الحياة فيو بالتزامن مع انقطاع التيار 

. الكيربائي واالتصاالت
 

 مخيم السبينة
ولكن لم ترد أنباء عن  وسقوط عدد من القذائف في أنحائو في مخيم السبينة تجدد القصف عميو،

سقوط إصابات في صفوف األىالي، من جية أخرى ال يزال أبناء المخيم يعانون من الحصار 
. الخانق الذي أدى إلى نفاد المواد الغذائية والمحروقات الالزمة لتشغيل األفران

 
 عمل أهلي

أطمقت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني في المخيمات الفمسطينية في سورية مشروعًا 
جديداً  يتضمن تقديم المساعدات لممحتاجين إلجراء العمميات الصعبة والمكمفة لألطفال دون سن 

. 2013\4\25سنة، وأعمنت الييئة أنيا ستتمقى الطمبات في مدة أقصاىا يوم 15الـ
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