
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

الطائرات تستهدف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة، متسببة بوقوع "
 "ضحية وعدد من الجرحى ودمار هائل في منازل المدنيين

 
 
 
 

  األمن السوري يغلق مكاتب ومنشآت تابعة لحركة حماس في مخيم العائدين
. بحمص

 انقطاع مياه الشرب في تجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين بدرعا. 

  الحصار وتجار األزمات يتسببون بنقص حاد في المواد التموينية داخل مخيم
 .اليرموك

 
 
 

 الدمار الناتج عن استيداف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة
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 ضحايا 
قضى إثر القصف بالبراميل المتفجرة الذي استيدف مخيم خان الشيح " خميل عيسى" -

 .لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق

 
 خليل عيسى

 آخر التطورات
تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة 

حيث ألقت الطائرات الحربية برميمين متفجرين استيدفا شارع المخفر وسط المخيم مما أسفر عن 
وقوع ضحية وعدد من الجرحى بعضيم في حالة خطرة، إضافة إلى دمار كبير أصاب منازل 

وممتمكات المدنيين، ويذكر أن المخيم والمناطق المحيطة بو يشيدان ارتفاعًا بحدة األعمال 
العسكرية حيث تستيدف المزارع المحيطة بالمخيم بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية بشكل شبو 
يومي، إلى ذلك ال تزال الطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدينة تشيد انقطاعًا متكررًا بسبب 

 .توتر األوضاع، مما أدى إلى نقص حاد بالمواد الطبية والتموينية داخل المخيم
وعمى صعيد آخر قامت قوات األمن السورية بتفتيش وجرد محتويات مكتب حركة حماس في 

مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين بحمص، حيث تم إغالق المكتب بالشمع األحمر، وقد تزامن 
، "زىور الياسين"ذلك مع تفتيش وجرد منشأتين تعميميتين تابعتين لحماس األولى ىي روضة 

التعميمي، حيث تم إغالقيما أيضًا بالشمع األحمر ويذكر أن " النجاح"والثانية ىي معيد 
 .المنشأتين السابقتين كانتا تقدمان خدماتيما التعميمية بشكل شبو مجاني ألبناء المخيم
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 مخيم العائدين بحمص

 
أما في مدينة درعا جنوب سورية فيعاني أىالي تجمع المزيريب في مدينة درعا من انقطاع المياه 

بشكل كامل مما يضطر األىالي إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة جدًا حيث يصل ثمن خزان 
دوالر مما يزيد من األعباء االقتصادية عمى األىالي الذين فقد معظميم  (12)المياه إلى حوالي 

أعماليم ومصادر دخميم ويذكر أن التجمع يستقبل المئات من العائالت التي نزحت عن مخيم 
. درعا المجاور بسبب ما يتعرض لو من القصف المتكرر

وفي دمشق ال يزال أىالي مخيم اليرموك يترقبون تنفيذ بنود اتفاق اليدنة الذي وقع منذ أكثر من 
أسبوع بين السمطات السورية وعدد من الييئات األىمية والكتائب العسكرية داخل المخيم، في حين 

يعاني المخيم من نقص حاد في المواد التموينية، حيث عزى أحد األىالي ذلك إلى قيام من 
وصفيم بتجار األزمات إلى إخفاء المواد حتى يرفعوا أسعارىا ويجدر التنويو إلى أن المخيم يعاني 
أصالً من نقص حاد بالمواد التموينية نتيجة استمرار الحصار المشدد الذي يفرضو عميو الجيش 

القيادة العامة منذ حوالي العام، وفي سياق متصل  – النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية
من عدم قدرتيا عمى إيصال المساعدات اإلنسانية إلى مخيم اليرموك  (األونروا)حذرت وكالة 

عمى الرغم من التقارير التي تحدثت عن ىدنة بين الحكومة السورية والجماعات المسمحة داخل 
  .مخيم اليرموك

وقال كريس غانيس المتحدث باسم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في 
" كان آخر توزيع لممساعدات داخل المخيم منذ شير" في بيان صحفي  (األونروا)الشرق األدنى 

 ."ألف مدني محاصر ويعانون من ظروف قاسية 18مضيفُا أنو ال يزال 


