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 "قصف بالقذائف محلية الصنع يستهدف مخيم النيرب بحلب"

 
 
 

 استهداف محيط مخيمي خان الشيح ودرعا بالبراميل المتفجرة. 

 تأخر تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك يزيد من توتر األهالي. 

  فلسطينيو سورية يستقبلون شهر رمضان المبارك بأزمات اقتصادية ومعيشية

 .خانقة

 
 

 من القصف الذي استيدف مخيم النيرب بحمب
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 آخر التطورات
تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب لقصف عنيف بالقذائف والصواريخ محمية 

الصنع، مما أدى إلى دمار كبير أصاب عددًا من منازل المدنيين كما أسفر القصف عن وقوع 
عدد من اإلصابات المتفاوتة الخطورة، فيما تشير األنباء إلى أن القصف مصدره المناطق 

ويذكر أن المخيم الذي يخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش السوري ، الخاضعة لسيطرة المعارضة
النظامي تعرض في األيام القميمة الماضية لقصف متكرر، ويشار أن المخيم يشكل نقطة 

 .استراتيجية حيث يعتبر مدخاًل لمطاري حمب الدولي والعسكري

 

 
 من آثار القصف على مخيم النيرب
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وعمى صعيد ليس ببعيد تعرض محيط مخيم خان الشيخ لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 
لى ذلك شيدت  لقصف بالبراميل المتفجرة مما أثار حالة من التوتر في صفوف أبناء المخيم، وا 
منازل المخيم عودة لمتيار الكيربائي في ظل نقص بالخدمات الصحية والمواد التموينية نتيجة 

. االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدينة
أما في اليرموك فال يزال أىالي المخيم ينتظرون تنفيذ باقي بنود مبادرة تحييده والتي وقع عمييا 
منذ حوالي ستة أيام كل من رئيس فرع فمسطين ممثاًل عن السمطات السورية، وعدد من ممثمي 

الييئات األىمية واإلغاثية والكتائب العسكرية داخل المخيم، في حين تسود حالة من القمق 
واالستياء في صفوف األىالي وذلك بسبب التأخر بتنفيذ االتفاق وعودتيم إلى منازليم، والجدير 

– بالذكر أن الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
. القيادة العامة عمى اليرموك ال يزال مستمرًا منذ حوالي العام

أما في جنوب سورية فقد شيد مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين تحميقًا لمطيران الحربي بالتزامن 
مع سماع أصوات انفجارات عنيفة تبين أنيا ناجمة عن قصف المناطق المجاورة لممخيم بالبراميل 
المتفجرة، وفيما يتعمق بالوضع المعيشي فيعاني المخيم من نقص حاد بالخدمات الصحية إضافة 

إلى غياب معظم الخدمات األساسية عنو، في ظل الدمار الكبير الذي أصاب معظم منازلو 
بسبب القصف المتكرر، مما أجبر معظم عائالت المخيم عمى النزوح عنو إلى المناطق 

. المجاورة
ىذا ويستقبل الالجئون الفمسطينيون في سورية شير رمضان المبارك، في ظروف معيشية صعبة 

حيث تعاني معظم المخيمات والتجمعات الفمسطينية في سورية من انقطاع التيار الكيربائي 
واالتصاالت والمواصالت إضافة إلى غالء المعيشة ونقص المواد التموينية وارتفاع أسعارىا، 

وانتشار البطالة، والجدير بالذكر أن معظم أبناء تمك المخيمات ىم نازحون عن مخيماتيم حيث 
 .يضطرون إلى استئجار منازل بتكاليف مرتفعة مما يحمميم أعباًء اقتصادية إضافية

 
 لجان عمل أهلي

 سمة غذائية عمى أىالي 1750قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بحمب بتوزيع 
 .يونيو الحالي- مخيم النيرب عن شير حزيران

أما في مخيم اليرموك فتستمر ىيئة فمسطين الخيرية بتزويد أىالي المخيم بمياه الشرب عن طريق 
صياريج المياه الخاصة بالييئة، وذلك في محاولة لمتخفيف من آثار انقطاع المياه لساعات 

 .طويمة عن المخيم
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 توزيع السلل الغذائية على أهالي مخيم النيرب بحلب


