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  إلى تركيا بسبب اشتداد الحصارتمجأعائالت فمسطينية من مخيم النيرب "
 "عمى مخيمها

 
 
 

 قصف على مخيم اليرموك والحسينية والسبينة .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والحسينة والنيرب والسبينة .

 أزمات معيشية خانقة في جميع المخيمات الفلسطينية في سورية .

  حالة من الهلع تنتشر بين صفوف الالجئين في تجمع حطين بمساكن
. برزة
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 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
مناطق متفرقة منو استيدفت محيط جامعي خميل الرحمن والقدس وامتداد جامع السيدة عائشة 

بالقرب من معمل بموك أبو طالل وبجانب مدرسة الحسينية السابعة، أخر شارع السرو اقتصرت 
. أضرارىا عمى الماديات فقط

أما من الجانب المعاشي فيعاني سكان المخيم من أزمات معيشية خانقة جراء نقص المواد 
الغذائية واألدوية وخدمات البنية التحتية من كيرباء وماء واتصاالت، وذلك بسبب الحصار الذي 

. يفرضو الجيش النظامي
مخيم اليرموك 

يفة ذقنقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك، حيث ُسجل سقوط 
 لم تسفر عن وقوع إصابات، بداخمو ن المصميتواجد أثناء القادر الحسيني د جامع عبنب مربالق

، كما سقطت قذيفة في شارع صفدنة ًشارع و في شارع الجاعقذائف عدةط وسقباإلضافة إلى 
القسطل عمى منزل آل أبو الييجاء اقتصرت األضرار فييا عمى الماديات فقط، كما ًسجل في 

المساء سقوط ثالث قذائف في محيط جامع فمسطين لم ينجم عنيا إصابات، وذكر مراسمنا بأن 
قذيفة سقطت في شارع فمسطين محيط معمل كاميميا لمبسكويت لم ينجم عنيا أي إصابات، تزامن 
ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سماء المخيم واندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر 
والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، ومن جانب أخر أفاد مراسمنا بخروج عدد من 
أىالي وأبناء المخيم بمظاىرة عقب صالة الجمعة طالب المتظاىرون فييا بفك الحصار الخانق 

الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم والسماح بإدخال المواد الغذائية 
واألدوية والمحروقات والطحين، كما شددوا عمى ضرورة وقف القصف العشوائي لممخيم الذي 
يوقع العديد من الشيداء والجرحى ويدمر المنازل والبنى التحتية، وأكد المراسل نبأ عودة التيار 
الكيربائي إلى المخيم بعد انقطاع دام ألكثر من عشرين ساعة، وأشار مراسمنا لتجدد القصف 

. 30عمى المخيم مساء اليوم حيث سقطت قذيفتان عمى امتداد شارع الـ
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  في مخيم اليرموكالقسطل شارع عمى القصف آثار

 مخيم السبينة
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة شيد اليوم سقوط عدد من القذائف داخل حدوده 
دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما من الجانب المعاشي فال يزال سكانو يعانون من وطأة 
الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم ما أدى إلى نقص حاد في المواد 

. الطبية والغذائية والمحروقات والطحين
 مخيم النيرب

ما زال سكان مخيم النيرب يعانون من الحصار الخانق الذي تفرضو مجموعات تابعة لمجيش 
الحر عميو والذي أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية والطحين، وأكد مراسمنا أن حالة من 

الظالم الحالك تسود المخيم بسبب استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من شيرين 
. متواصمين

وفي سياق متصل وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بوصول عدد من العائالت الفمسطينية من 
مخيم النيرب إلى تركيا ىربًا من توالي سقوط القذائف عمى المخيم، واشتداد الحصار المفروض 
عميو من قبل الجيش النظامي من جية، ومجموعات الجيش الحر من جية أخرى ما أدى إلى 

. انعدام مقومات الحياة فيو
 مساكن برزة- تجمع حطين

نقاًل عن مراسمنا في تجمع حطين حالة من اليمع تنتشر في صفوف القاطنين من الالجئين 
الفمسطينيين بسبب القصف العنيف عمى المناطق المجاورة لو، مما دفع العديد من األىالي لمنزوح 
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 النزول إلى الطوابق األرضية واألقبية من األبنية خشية القصف، الجدير ذكره أن التجمع أومنو 
. يقع بين منطقة برزة البمد ومنطقة عش الورور حيث تحدث العديد من االشتباكات

 مخيم خان الشيح
ىدوء حذر ساد مخيم خان الشيح اليوم، تخممو سماع أصوات إنفجارات ناجمة عن سقوط القذائف 

عمى المناطق المجاورة لممخيم، أما عمى الصعيد المعيشي ال زال المخيم يعاني من أزمات في 
الخبز وحميب األطفال والمحروقات إضافة النقطاع التيار الكيربائي عنو لفترات طويمة وارتفاع 

. أسعار المواد الغذائية بشكل كبير
 

:  مفقودون
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، وذلك يوم  (عاماً 16)فقد الشاب عبد الرحمن الرفاعي 

.  ولم ترد عنو أي معمومات حتى المحظة3/4/2013األربعاء 
 

 
الشاب عبد الرحمن الرفاعي 
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